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Předmluva 
 
Vstup do Evropské unie a administrace finančních prostředků, které byly unií 
vyčleněny pro Českou republiku, s sebou přinesly změny i v oblasti fungování 
neziskových organizací. Právě potřeba těmto změnám porozumět a umět využít 
pozitivních stránek členství v Evropské unii vedla ke vzniku programu Neziskové 
organizace na cestě do Evropské unie.  
 
Program vznikal postupně od roku 2001 a dynamicky se rozvíjel na základě 
společenských procesů spojených s přípravou na administraci strukturálních fondů. 
Jeho cílem bylo zprostředkovat procesy a znalosti komunitně orientovaných NNO a 
příspěvkových organizací tak, aby mohly včas a kvalifikovaně vstoupit do prostředí 
operačních programů strukturálních fondů. 
 
Tuto příležitost podpořil Trust for Central and Eastern Europe, který pochopil 
naléhavost úkolu a programu přidělil velkorysé prostředky. Nadace Open Society 
Fund Praha pak programu poskytla zásadní podporu, zázemí a část finančních 
prostředků.  
 
Předkládaný materiál shrnuje poznatky z programu Neziskové organizace na cestě 
do Evropské unie (2003–2005). Nabízí jednak podněty pro další neziskové 
organizace, jež se pohybují v oblasti operačních programů strukturálních fondů, a 
podněty pro subjekty – především veřejné správy – působící na úrovni přípravy a 
implementace politik Evropské unie. Zároveň je výsledným shrnutím programu pro 
potřeby dárců, kteří program financovali.  
 
Materiál je rozdělen do tří kapitol: hodnotící zprávy o průběhu a výsledcích programu, 
jednotlivých případových studií organizací zúčastněných v programu a analytické 
studie zabývající se některými obecnějšími otázkami přípravy projektů.  
 
Úvodní kapitola – Hodnotící zpráva o průběhu a výsledcích programu – rekapituluje 
historii programu od počáteční ideje, jež spočívala ve snaze přiblížit proces přípravy 
projektů pro fondy Evropské unie neziskovým organizacím komunitního typu, a to 
přes jeho vyhlášení, výběr 16 organizací a jeho průběh až po finální výsledky 
programu. Programová strategie při tom vycházela z předpokladu, že rozdíl mezi 
vžitou projektovou praxí a provozem neziskových organizací na jedné straně a 
požadavky na přípravu a řízení projektů Evropské unie na straně druhé je podstatný, 
a že neziskovým organizacím proto může výrazně napomoci program komplexního 
asistenčního typu. Strategickými prvky asistence se staly cílený vzdělávací cyklus, 
doplňkové vzdělávací aktivity, odborné konzultace, odborné stáže, pomoc při PR 
jednotlivých projektů, sdílení informací na uzavřeném okruhu webových stránek, 
asistenční návštěvy v místech jednotlivých projektů, evaluace projektů, získání 
osvědčení o absolvování programu na základě obhájeného projektu a grant ve výši 
do 450 000 Kč pro jednotlivé organizace (celkem přibližně 17 tis. USD).  
 
Komplexní charakter programu si vyžádal adekvátní administraci: program se během 
svého trvání opíral o programovou radu, o zpětné vazby evaluace a o spolupráci 
s Nadací rozvoje občanské společnosti. Významná byla i účast manažerek programu 
při jednání komise Rady vlády pro nevládní neziskové organizace a jejich častá 
jednání s příslušnými odbory krajských úřadů, na jejichž území byly projekty 
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vybraných neziskových organizací připravovány. Výzvou v oblasti řízení byla 
skutečnost, že program probíhal v období značné neujasněnosti a změn v zadání 
operačních programů ze strany veřejné správy, které vyústily v mnohaměsíční skluz 
termínů vypsání prvních výzev pro podávání projektů. Také konzultanti neprojevovali 
dostatečnou orientaci v problematice a jejich expertní rady si často protiřečily.  
 
Mezi cenné výstupy programu patří ověření asistenčních postupů, vysoké renomé 
programu a skóre podávání projektů do fondů Evropské unie zúčastněnými 
organizacemi. Ze 16 organizací zařazených do programu jich 12 předložilo celkem 
23 projektů, z toho úspěšně 16 projektů v hodnotě 85 683 365 Kč (přibližně 3,43 mil. 
USD), dvě organizace projekt nepodaly a dvě z programu odstoupily pro 
nedostatečné kapacity. Poměr mezi prostředky vynaloženými na program – 11 
560 000 Kč – a prostředky, jež se vybraným organizacím podařilo získat, tak činí 
přibližně 1:8. I tento poměr vypovídá o vysoké úspěšnosti programu a o jeho 
multiplikačním efektu.  
 
Druhou část této publikace tvoří případové studie, které představují projekty všech 
16 organizací zařazených do programu, a to od původního ideového záměru přes 
formování postojů v rámci partnerství až po zpracování projektové žádosti. Jaké jsou 
nejdůležitější společné znaky procesu přípravy projektů? Všechny organizace 
především zjistily, že rozhodnutí realizovat konkrétní projekt je strategickým 
rozhodnutím, jež musí spolu s partnery učinit s plným vědomím své vlastní mise, 
odpovědnosti a z ní vyplývajících závazků. Jako červená nit se totiž popisem 
zkušeností jednotlivých organizací táhne zjištění, že klíčem k úspěchu v projektových 
záměrech je právě kvalitní, fungující a spolehlivé partnerství. Je důležité vybrat 
kompetentní partnery, a to i přestože projekt zpočátku nepodporují. Tyto záměry je 
třeba diskutovat, vyvážit zájmy jednotlivých subjektů a v neposlední řadě rozšířit 
povědomí o projektu v širším okolí. Analytická studie svědčí o tom, že jedním z 
přínosů programu je zvýšení prestiže a viditelnosti organizací a jejich aktivit v dané 
oblasti či daném regionu. Organizace si uvědomily, jak významnou práci vykonaly a 
kolik nových zkušeností, kontaktů a znalostí získaly, a to jim (a lidem v nich 
působících) právem zvýšilo sebevědomí. 
 
Organizace tak upevnily nejen své vnější vazby – významnou kvalitativní změnou 
prošlo i jejich vnitřní uspořádání. Rozhodnutí realizovat projekt totiž musí být spolu se 
silnou misí a kvalitními partnerskými strukturami podloženo také precizním odhadem 
personálních, organizačních a finančních možností všech zúčastněných. Všechny 
organizace upozorňují na vysokou náročnost zpracování projektů, která je ve 
skutečnosti teprve začátkem cesty, jež bude od dané organizace vyžadovat vysokou 
profesionalitu v řízení projektu a v zajištění jeho udržitelnosti. Ukázalo se, že 
organizace musí nejen dobře technicky zvládnout přípravu, ale musejí být též 
schopny pracovat ve velmi proměnlivém a nestálém prostředí. Zatímco někteří 
narazili na nestálost politické podpory, jiní se poučili o nástrahách nevyzrálosti 
partnerství či neodbornosti lidí, kteří rozhodují o veřejných financích. Organizace 
proto musí počítat s externími riziky, vypracovat si různé scénáře vývoje a mít 
připraveny i alternativní cesty pro řešení problému. V tomto směru je důležité 
zdůraznit, že řešení se musí opírat o výbornou znalost cílové skupiny a o postupy 
založené na komunikaci s těmi, jichž se projekt týká. Příklady některých organizací 
mimo jiné ukazují, že i suverénní expert na danou problematiku si může na základě 
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kontaktu se svými klienty a s projektovými partnery významně obohatit vlastní 
vědomosti. 
 
Ne nezanedbatelnou se v tomto ohledu jeví práce s lidmi. Ačkoli je pro zpracování 
konkrétního projektu nezbytné nastudovat příslušné dokumenty a formuláře, řešení 
problému je často širší než jediný konkrétní projekt, a ve většině případů byl původní 
ideový záměr rozpracován do více projektů či etap řešení. Právě proto je nutné 
budovat dlouhodobě udržitelná partnerství a vlastní záměry dobře komunikovat 
s občany. Zkušenosti z projektů poukazují na význam charismatických osobností 
schopných motivovat ostatní a v neposlední řadě se jako důležitá ukazuje také 
znalost místního prostředí a pevnost pozice v něm. Lidé, kteří se do programu 
zapojili, nepochybně získali řadu zkušeností, znalostí i dovedností, jež využijí 
v každodenní praxi bez ohledu na úspěšnost realizace konkrétních projektů. 
V projektových týmech nesmí chybět silný lídr a profesionálové schopní od začátku 
vést přípravu i realizaci projektu podle ověřených postupů a platných norem. Většina 
institucí zároveň přijala výzvu a redefinovala svou roli v daném místě či oblasti 
působení, hledala nové způsoby řešení starých problémů a nové typy klientů a 
partnerů. Knihovny a muzea tak například obhájily svůj význam pro rozvoj lidí, 
vzdělávání a sociální integraci a staly se modelem pro ostatní. 
 
Na tento oddíl logicky navazuje třetí část materiálu – analytická studie zkušeností 
z realizace programu, jejímž smyslem je popsat hlubší souvislosti, obecnější otázky a 
celkové dopady programu. Jednotlivé tematické bloky jsou doprovázeny konkrétními 
příklady, které slouží jako podklad k obecnějšímu shrnutí. 
 
Na základě všech tří základních částí výstupního materiálu byla formulována 
doporučení pro ostatní neziskové organizace a pro orgány veřejné správy, jež se 
týkají přípravy a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské 
unie.  
 
Doporučení pro ostatní NNO: 

- důsledně vycházet ze zadání operačních programů 
- vycházet z mise organizace, stavět na pozici a vazbách v místě či oboru a 

navrhovat projekty, které skutečně přinášejí řešení existujícího problému 
- na začátku realisticky odhadnout možnosti všech zúčastněných a odpovědně 

přistoupit k podobě a rozsahu realizace projektu (opřít tento odhad o 
průzkumy, statistické údaje, předběžné propočty a vyhodnocení předchozích 
aktivit) 

- navrhované řešení problému stavět na precizní znalosti terénu a cílové 
skupiny a na kompetencích potenciálních partnerů, toto řešení komunikovat 
s partnery, cílovou skupinou, samosprávou, poskytovatelem finanční podpory i 
s širokou veřejností (projekty musí být postaveny na širokém konsenzu všech 
zúčastněných) 

- od počátku pracovat profesionálně uvnitř i vně své organizace: vést si zápisy 
z jednání, jednat s kompetentními lidmi, partnerství podložit smlouvami, jasně 
definovat role a odpovědnosti, dodržovat zákony a všechna související 
nařízení 

- efektivně komunikovat s příslušnými implementačními orgány veřejné správy 
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-  počítat se značnou časovou a personální náročností přípravy projektů, 
vytvářet pracovní týmy uvnitř organizace, jež se podílejí jak na přípravě, tak i 
na realizaci projektu 

- dopředu počítat s organizačním, personálním a finančním zajištěním realizace 
projektu a totéž zajistit u všech partnerů 

- NNO by si měly mezi sebou maximálně pomáhat, sdílet zkušenosti, 
nevynalézat paralelně stejná řešení a postupy, nestavět výhradně na vlastních 
kapacitách 

 
Doporučení pro orgány veřejné správy:  

- zachovávat komplexní pohled na rozvoj regionu, důsledně propojovat 
existující strategické dokumenty s konkrétními realizačními plány, ze kterých 
vycházejí konkrétní projekty a aktivity, vyhodnocovat dopad strategií a plánů, 
rozvinout široká regionální partnerství za účelem zvýšení kvality, efektivity a 
transparentnosti ve vydávání veřejných prostředků 

- na úrovni vyšších územních celků koordinovat aktivity v jednotlivých 
projektech tak, aby byly veřejné prostředky využity s maximální účinností a 
hospodárností (aby např. jedna cílová skupina neobdržela stejné služby 
několikanásobně) 

- komunikovat se zástupci projektů, propojovat je na realizátory podobných 
aktivit, snažit se o synergie na úrovni vyšších územních celků a o 
přenositelnost projektů (nepodporovat vývoj něčeho, co už vzniklo 
v sousedním kraji) 

- usilovat o maximální transparentnost postupů a rozhodování; neprůhlednost 
úřadů snižuje jejich kredibilitu v očích ostatních organizací; navíc větší 
informovanost přináší i vyšší kvalitu do projektové přípravy, a opět tak 
zefektivňuje vydávání veřejných prostředků 

- zadání a veškerá dokumentace by měly být maximálně jasné a bezchybné; 
nekvalitní příprava, chyby ve formulářích a nejednoznačné výklady ve 
výsledku odčerpávají kapacity těch, kdo se ucházejí o veřejnou podporu 

- přehodnotit výši dávek nezaměstnaným tak, aby byl odstraněn současný 
demotivující minimální rozdíl mezi nízkými mzdami a relativně vysokými 
dávkami v nezaměstnanosti 

- výrazněji diferencovat programy pro nezaměstnané podle doby jejich 
nezaměstnanosti a důrazněji při tom využívat znalosti z podobných 
zahraničních programů  

- rozvinout systém podpory těm nezaměstnaným, kteří se již rozhodli zahájit 
podnikání (např. zpracování podnikatelského plánu, daňové poradenství, 
systém mikropůjček či pomoc při registracích) 

  
 
Materiál je doplněn resumé v anglickém jazyce, které program a jeho výsledky 
přibližuje zahraničním čtenářům.  
 
 
 
Jaroslava Šťastná 
Petra Jedličková 
 
20. října 2005  
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1. Úvod  
 
1.1 Základní údaje 
Program Neziskové organizace na cestě do Evropské unie byl v letech 2003–2005 
asistenčním programem Nadace Open Society Fund Praha. Program byl hrazen 
z prostředků grantu uděleného Trust for Central and Eastern Europe (CEET), jehož 
administrací byla v České republice pověřena Nadace Via. Příspěvek na program 
z rozpočtu CEET činil 9 067 000 Kč. Na financování programu se podílela Nadace 
Open Society Fund Praha částkou 2 500 000. Celkové náklady programu činily 11 
567 000 (zaukrouhleno).  Programu se v jeho přímé asistenci zúčastnilo 16 
vybraných organizací, které do října 2005  získaly prostřednictvím strukturálních 
fondů EU více než 85 milionů Kč.    
 
1.2 Historie programu  
Příprava programu a jeho základních prvků započala v průběhu roku 2002. Od 
podzimu 2002 a zejména v průběhu zimy 2003 docházelo při dopracování programu 
k interakcím s Nadací Via podle rámce CEET a aktuálního vývoje situace související 
se vstupem České republiky do Evropské unie (EU). Program Neziskové organizace 
na cestě do Evropské unie byl vyhlášen v únoru 2003, Česká republika vstoupila do 
EU v květnu 2003.  
 
 
2. Cíle a metody zpracování závěrečné zprávy o programu   
 
Závěrečná zpráva shrnuje podstatné rysy a asistenční postupy uplatněné 
v programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie a analyzuje výsledky 
programu jako celku i na úrovni jednotlivých projektů a jejich lokalit. Zachycuje 
důležité mezníky v postupu přípravy jednotlivých projektů, jež mohou být inspirací i 
pro ostatní organizace připravující projekty pro fondy EU. Přináší (kritický) pohled na 
administrativně-legislativní rámec přípravy projektů, v němž se neziskové 
organizace v České republice pohybovaly v období let 2002–2005 a který do značné 
míry určoval i tempo, schůdnost a srozumitelnost projektových zadání a postupů.  
 
Zpráva nabízí klíčové zkušenosti ostatním neziskovým organizacím (NNO) a 
organizacím příspěvkovým na místní úrovni, a to především knihovnám a muzeím, 
dále pak orgánům veřejné správy na místní úrovni, ministerstvům, v jejichž gesci a 
zájmu stojí využití fondů EU (MMR, MPSV, MŽP, MK), a dalším subjektům 
implementujícím fondy EU.  
 
Zpráva je důležitým dokumentem pro shrnutí výsledků působení CEET České 
republice a pro plánování eventuálního dalšího programovacího období CEET.  
 
Metodické zpracování zprávy je kombinací několika prvků: 
  
• strukturované expertizy, založené na zkušenosti z řízení programu jako celku a 

na zkušenosti jednotlivých účastníků programu 
• kritického zhodnocení, založeného na zkušenostech a znalosti širšího 

administrativního rámce, v němž NNO a příspěvkové organizace působí  
• brainstormingu účastníků programu k vybraným tématům  
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• doplňujících rozhovorů s realizátory jednotlivých projektů a jejich místními 
partnery  

• konzultací se spolupracovníky na úrovni řízení programu a s nezávislými 
odborníky 

 
 
3. Programová strategie 
 
Programová strategie vznikala v průběhu roku 2002, její finální verze byla 
předložena CEET, resp. Nadaci Via během zimy 2002/2003. Ke konečnému 
schválení programu a podepsání smluv mezi Nadací Via a Nadací Open Society 
Fund Praha došlo v březnu 2003.  
 
3.1 Z jakých předpokladů programová strategie vycházela? 
 
Programová strategie vycházela ze série úvah a předpokladů týkajících se možností 
financování tzv. komunitních projektů, vzniklých z iniciativy místních NNO a 
neziskových organizací, z fondů EU.  
 
Zvolená strategie měla napomoci k naplnění základních cílů programu: 
 

• ověřit možnosti neziskových organizací financovat své projekty komunitního 
typu z fondů EU 

• formou asistenčního programu napomoci vybraným účastníkům zpracovat a 
podat projekt do fondů EU 

• zmapovat překážky a rozvojové možnosti při využívání evropských fondů 
neziskovými organizacemi 

• sdílet poznatky z programu s ostatními neziskovými organizacemi, 
relevatními institu-cemi a zainteresovanou veřejností 
 

Předpoklady strategie programu vycházely zejména ze znalostí komunitních 
procesů a komunitních aktérů, které byly shromážděny v letech 1996–2002 při 
realizaci programů Nadace Open Society Fund Praha k posílení občanské 
společnosti. Šlo především o programy Podpora komunitních projektů, Community 
Partnership Support Initiative a Brána muzea otevřená. Již tyto předchozí programy 
ukázaly možnosti neziskových organizací realizovat inovativní projekty v oblasti 
místního a regionálního rozvoje, sociální inkluze a využití kulturně-historického 
dědictví v rozvojových projektech lokalit. Dalším faktorem, který ovlivnil 
programovou strategii, byl předpoklad profesionality vedoucích projektů a jejich 
flexibility, jež jim měly napomoci sladit nové požadavky operačních programů a 
dosud užívané projektové postupy.  
 
Ve strategii bylo počítáno i s průběžným projednáváním připomínek neziskového 
sektoru vůči tzv. implementačním orgánům fondů EU (MMR a MPSV), které se 
týkaly především finančních otázek (např. zálohové platby, spolufinancování 
projektů, závazků vyplývající z role žadatele). Připomínkovací řízení nakonec 
umožnilo zapojení neziskových organizací v širší míře, než bylo na počátku 
připomínkovacího procesu.  
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Základním předpokladem, z něhož strategie programu vycházela, byla úvaha, že 
rozdíl mezi vžitou projektovou praxí a provozem neziskových organizací (hlavně 
příspěvkových) na jedné straně a požadavky na zpracování projektů EU na straně 
druhé bude natolik velký, že neziskové organizace nebudou samy schopny bez 
asistenční pomoci na fondy EU dosáhnout. 
 
3.2 Jaké byly konkrétní strategické prvky a jakým způsobem byly 
implementovány? 
 
Vybrané skupině projektů byla poskytnuta strukturovaná asistence podle 
individuálně připraveného plánu. Součástí asistence byla následující nabídka:  
 

• Cílený vzdělávací cyklus programu (série seminářů zaměřená na 
problematiku financování projektů z fondů EU a na odborná témata projektů)1 
– byl šit na míru potřeb účastníků programu a jejich projektů tak, aby jim 
v maximální možné míře umožnil kvalifikované zpracování projektu. 

• Doplňkové vzdělávací aktivity – soustředily se na uspořádání tří kol obhajob2 
projektů s hlavním školitelem programu před podáním do fondů EU (červen a 
říjen 2004 a březen 2005). Záměrem zde bylo eliminovat podávání projektů 
předem odsouzených k nezdaru pro formální nedostatky, poskytnout 
účastníkům zpětnou vazbu o kvalitě zpracované projektové fiche a povinné 
projektové dokumentace a napomoci finálnímu zkvalitnění jejich projektů před 
podáním tak, aby se maximalizovala šance na úspěch. 

• Zajištění odborných konzultací3 – zejména zpracováním interní databáze 
doporučených konzultantů programu, za něž se program zaručuje. 

• Odborné stáže v rámci projektů zařazených do programů – účastníci si je 
organizovali sami, často na doporučení manažerek programu, které viděly 
významové shody v projektech a možnosti, kde se mohou méně zkušené 
organizace učit od zkušenějších. 

• Pomoc při zabezpečování PR projektu – zejména zpracováním a vydáním 
PR brožury programu v nákladu 1 500 ks, jež byla na úrovni programu 
distribuována veřejné správě a médiím a na úrovni projektů jejich místním 
partnerům.  

• Asistenční návštěvy manažerek programu v projektech – pomáhaly 
monitorovat vývoj projektu a na jeho základě upřesňovat plán další asistence, 
zejména schéma vzdělávacího cyklu. Dále umožňovaly sladit směřování 
projektu s doporučeními rady programu a evaluátorky programu. 

                                                           
1 Řízení projektů připravovaných pro financování z prostředků EU (15.-17.5. 2003 Hejnice), Příprava projektu pro fondy 
EU(I.-19.-21.6. Hejnice, II.- 18.-2. Boskovice, III. 30.10.-1.11. a 27.-29.11 2003 Litomyšl, V. 19.-21.2004 Brno – ve 
spolupráci s EuroProfis s.r.o.), Rozvoj alternativních ekonomických aktivit ve venkovském prostoru (1.-2. 4 2004) České 
Budějovice), Rozvoj lidských zdrojů (22.4.2004), Právní aspekty uzavírání partnerských smluv (23.4. 2004 Praha), Social 
Economy (27.-28.5.2004 Kroměříž – ve spolupráci s ECORYS), Ekonomika příznivá lidem i přírodě (18.11.2004), Finanční 
řízení neziskových organizací a tvorba finančního plánu (9.-10.12.2004, 9.-10.6.2005) Příprava studie proveditelnosti (2.-
4.2.2005 Olomouc) 
2 Muzeum Boskovicka Boskovice, o.p.s. Jánský Vrch, Regionální muzeum a galerie Jičín a Lapis refugii Kolín se účastnily 2 
obhajob 
3 Tématické oblasti konzultačního působení: řízení projektu, řízení organizace, zpracování SWOT analýzy, financování 
organizace, financování projektu, právní aspekty činnosti organizace, strategické plánování rozvoje organizace, týmová 
práce, řešení konfliktů, práce s informacemi, rozvoj vztahů a služeb v komunitě, PR, fundraising, zpracování analýzy 
partnerství projektu, zpracování případových studií, zpracování projektů financovaných z fondů EU  
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• Uzavřený informační okruh na webových stránkách – sloužil k výměně 
informací, zejména k operativnímu zajišťování doprovodných vzdělávacích a 
informačních materiálů. 

• Evaluace projektů – sloužila jako jedna ze zpětných vazeb, na jejímž základě 
byly organizacím udělovány splátky grantu a jejíž výsledky byly organizacím 
předávány jako podnět ke zkvalitnění projektu. 

• Získání osvědčení o absolvování programu na základě obhájeného projektu 
• Finanční grant do výše 450 000 Kč na zpracování projektu – byl udělován 

organizacím v třech splátkách na základě splnění požadavků, jež vyplynuly 
z asistence. Pěti organizacím byla třetí splátka pozastavena a byla 
podmíněna dodatečným kolem obhajob. Dvěma organizacím nebyla třetí 
splátka vyplacena4 a grant byl ukončen; těmto organizacím však byla nadále 
povolena účast ve vzdělávacím cyklu programu s ohledem na to, že je 
předpoklad jejich vůle účastnit se dalších kol podávání projektů do SF 
v budoucnosti. 

 
 
3.3 Byla zvolená strategie efektivní a jak dalece přispěla k naplnění obecných 
cílů programu? 
 
Záměrem programu bylo dosáhnout toho, aby v době oficiálního ukončení programu 
(červen 2005) většina organizací svůj projekt zpracovala a podala jej do příslušného 
opatření Společného regionálního operačního programu nebo Operačního 
programu rozvoje lidských zdrojů. Přestože metodika byla na úrovni 
implementačních subjektů (MMR, MPSV, MŽP) zpracována až v průběhu programu, 
byly projekty schopny aktuálně reagovat a předjímat budoucí stav. Toho bylo 
dosaženo díky komplexnímu řízení programu, jež se snažilo pružně reagovat na 
konkrétní situaci. Na řízení programu se mimo manažerek programu podíleli i rada 
programu, konzultanti, školitelé a evaluátorka, což vytvářelo stabilní prostředí 
schopné reagovat na aktuální vývoj.  
 
Jako efektivní se ukázalo být rozhodnutí provést dvoukolové výběrové řízení pro 
zařazení organizací do programu, které přispělo ke zkvalitnění výběru účastníků a 
nastavilo parametry kvality začlenění organizací do programu. Dalším předvídavým 
rozhodnutím bylo zařazení náhradních organizací. Před udělením třetí splátky 
grantu se dvě organizace (Zahrada, o.s., Praha a ZIP, o.p.s., Plzeň) vzdaly 
z kapacitních důvodů účasti v programu. Výsledný počet 14 pilotních organizací tak 
zůstal zachován až do konce programu.  
 
Dalšími kritickými faktory pro efektivitu programu se ukázaly být: 

• Požadavek ze strany managementu programu, aby organizace zpracovaly 
analýzu partnerství pro svůj projekt, která přispěla k jeho včasnému 
strukturování. 

• Volba evaluátorky, jejíž zkušenosti a kvalifikovanost zajistily nejen 
managementu programu, ale i samotným účastníkům skutečnou zpětnou 
vazbu. 

 

                                                           
4 ZIP Plzeň a Zahrada o.s. Praha 

 12 



Klíčovou roli sehrála i volba hlavního školitele programu – Ph.D. Dana Marka 
(EuroProfis, s.r.o.), který disponuje odbornou erudicí a naprostou orientovaností 
v problematice. Vzdělávací cyklus přesně kopíroval celou přípravnou fázi uvedení 
strukturálních fondů do České republiky tak, že účastníci byli schopni ve 
stanoveném harmonogramu podávat své projekty – řada z nich dokonce v 1. kole 
výzev. 
 
V neposlední řadě sehrálo roli i to, že manažerky programu jednaly v rámci prvního 
kola asistenčních návštěv s řadou zástupců veřejné správy o dofinancování přípravy 
projektů. To přispělo ke skutečnosti, že řada organizací získala další prostředky 
(např. Lapis refugii 1 mil. Kč).  
 
 
4. Průběh programu         
  
4.1 Příprava programu  
 
Příprava programu a jeho dílčích prvků vycházela z programové strategie. 
 
Všechny dílčí prvky programu byly vypracovány jeho manažerkami, postup 
hodnocení v jednotlivých prvcích byl navržen hodnotitelkou Mgr. Petrou Jedličkovou.  
 
Na zpracování školícího modulu se spolupodílela firma EuroProfis, s.r.o., která ve 
výběrovém řízení nabídla základní vzdělávací modul přizpůsobený potřebám 
účastníků programu. Jednalo se o pět dvoudenních seminářů s tématem přípravy 
projektů pro fondy EU, zakončených tzv. obhajobou projektu.  
 
S druhou vzdělávací firmou – IVP, s.r.o. –, s níž program počítal i pro konzultace, 
byly po jejím slabém výkonu při vstupním semináři na téma projektový management 
přerušeny vztahy.  
 
 
4.2 Vyhlášení programu  
 
K vyhlášení programu došlo v lednu 2003. 
 
Do výběrového řízení se se svým ideovým projektovým záměrem přihlásilo celkem 
65 organizací.  
 
V dvoukolovém výběrovém řízení bylo vybráno celkem 16 organizací, z nichž dvě 
byly určeny jako náhradníci. 
 
 
4.3 Hlavní kritéria výběru  
 

• zkušenost organizace v oblasti projektové práce na komunitní úrovni 
• kapacita organizace 
• kompatibilita ideového projektového záměru se zacílením fondů EU 
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4.4 Skladba, témata, účastníci, výběr účastníků programu 
 
V únoru 2003 bylo zahájeno výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 65 organizací 
z České republiky, a to neziskové organizace (občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti a svazky obcí) a příspěvkové organizace (zejména muzea a 
knihovny). Tematicky tyto projekty pokryly především oblasti sociální integrace a 
zaměstnanosti, celoživotního vzdělávání a lidských zdrojů, rozvoje venkovského 
prostoru, mikroregionálního rozvoje a revitalizace kulturně historického dědictví.  
 
Výběr 16 organizací představoval skladbu projektů, jež vyváženě odpovídala 
programovým cílům – od zastoupení různých právních forem neziskových 
organizací přes geografické rozvrstvení organizací po celé České republice až po 
tematickou skladbu projektů. 
 
Do programu bylo hodnotící komisí vybráno 14 organizací5pro pilotní model a dva 
náhradní.6

 
 
5. Administrace programu 
 
 
5.1 Rada programu, mechanismus rozhodování 
 
Program se v průběhu svého trvání opíral o radu programu, která v jeho počátcích 
zároveň plnila roli hodnotící komise. Hodnotící komise rozhodovala ve dvoukolovém 
řízení – v 1. kole (březen 2003) organizace předkládaly projektový záměr. Osmnácti 
organizacím vybraným v 1. kole byly projekty vráceny k dopracování, konkretizaci a 
doplnění požadovaných údajů. Těmto organizacím již byla poskytnuta první možnost 
asistence ze strany manažerek programu. V 2. kole (červen 2003) hodnotící komise 
do programu vybrala 14 organizací k řádné účasti a dvě náhradní.  
 
Hodnotící komise se rozhodovala na základě dvou kritérií: bodového ohodnocení 
projektů v 1. kole7 a ve 2. kole podrobnou diskusí členů komise ke každému 
předloženému projektu spolu s informací manažerek o přednostech a rizicích 
každého předloženého projektu. 
 

                                                           
5 Koník o.s. České Budějovice, AKLUB o.s.- Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, Knihovna Kroměřížska, Masarykova 
veřejná knihovna Vsetín, Vita, o.s. Ostrava, Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec, Zahrada, o.s. Praha, Regionální 
muzeum a galerie Jičín, Centrum pro komunitní práci - jižní Čechy České Budějovice, Region Poodří - svazek obcí 
Bartošovice, Jánský Vrch o.p.s. Javorník, Muzeum Boskovicka Boskovice, Společnost Rožmberk o.p.s. Třeboň, 
Třebechovické muzeum betlémů Třebechovice pod Orebem 
6 Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o.p.s. Plzeň a Lapis refugii – Sdružení pro Kolínský zámek 
Kolín 
7 stupeň A- žadatel doporučený k zařazení do programu, který plně vyhovuje kritériím, stupeň B- žadatel splňující většinu 
kritérií, kde v jednotlivých částech projektu byly hodnotitelem shledány dílčí, avšak korigovatelné nedostatky, stupeň C- 
hodnotitel shledal závažnější nedostatky, jež by mohly na samém počátku negativně ovlivnit průběh projektu, stupeň D- u 
žadatele byla shledána celá řada nedostatků a nevyhovuje zadání programu 
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Hodnotící komise dále v průběhu programu plnila roli rady programu, která 
kontinuálně sledovala vývoj programu včetně jednotlivých projektů a rozhodovala o 
udělování jednotlivých splátek a o aktuálním zpřesňování programové strategie.  
 
V radě programu byly proporčně zastoupeny všechny zainteresované subjekty 
(Nadace Open Society Fund Praha – zástupce správní rady nadace a ředitelka; 
Nadace Via – hlavní manažerka programu; Nadace rozvoje občanské společnosti; 
čtyři nezávislí experti). 
 
 
5.2. Komunikace s vnějším prostředím (s organizacemi, s dalšími programy  
v rámci CEET, propojenost s dalšími subjekty)  
 
Po celou dobu trvání programu probíhala úzká spolupráce s Nadací rozvoje 
občanské společnosti. Manažer programu NROS v rámci CEET se pravidelně 
zúčastňoval vzdělávacího cyklu programu a účastníkům přinášel aktuální informace. 
Mimoto byl členem rady programu, a manažerky tak získávaly cenné zpětné vazby a 
informace. Na základě úzké spolupráce vyplynulo zjištění, že program v nově 
přidružených zemích patrně nemá obdobu.  
 
Manažerky programu také průběžně komunikovaly s veřejnou správou v územní 
působnosti projektů. Na počátku programu spolu s představiteli individuálních 
projektů navštívily krajský úřad, resp. odbor, jenž měl oblast působení vybrané 
neziskové organizace ve své gesci. Pro řadu organizací vybraných do programu 
Nadace Open Society Fund měla tato návštěva značný význam pro posílení jejich 
prestiže, neboť účast v programovém schématu CEET byla vnímána i ze strany 
úřadů jako vysoce výběrová. V průběhu programu se manažerky ještě podle potřeb 
setkávaly s úředníky veřejné správy, zejména pokud bylo nutné vyjasnit pozice při 
spolufinancování projektů a jejich vztahu k rozvojovým strategiím příslušného kraje.  
 
V době trvání programu byly manažerky členkami komise při Výboru Rady vlády pro 
neziskové organizace (sekce pro EU), jejíž podněty a informace rovněž přenášely 
do programu. Při zasedání tohoto orgánu průběžně vznášely připomínky a dotazy 
k přítomným zástupcům ministerstev (MMR, MPSV, MŽP), jež se týkaly praktických 
aspektů přípravy a realizace projektů. Jedna z manažerek se stala spoluautorkou 
materiálu Rady vlády ČR o stavu neziskového sektoru. Tento materiál byl předložen 
ministru Jahnovi v červnu 2004.  
 
 
5.3 Výzvy v oblasti řízení programu 
 
Výzev v oblasti řízení programu byla celá řada – zejména protože se jednalo o 
situaci, s níž nikdo ze zúčastněných neměl prakticky žádnou předběžnou zkušenost, 
a protože se vývoj situace dynamicky proměňoval. Jedním z největších problémů 
pro směrování programu představovala dlouhotrvající neujasněnost v pokynech 
veřejné správy – konkrétně zda budou projekty rozděleny na měkkou a tvrdou část, 
tedy lidské a investiční zdroje. Dlouhou dobu byly i od expertů vysílány signály, že 
půjde o jediný projekt rozdělený na dvě části.  
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Velký problém představovala pozdní opožďování vyhlášení SF a celková 
zmatečnost informací od veřejné správy, pokud se týče obsahu opatření, priorit, 
objemu financí či administrace na celostátní nebo místní úrovni. Finální skluz 
přípravy projektů u SROP byl nakonec dva měsíce, u OPRLZ přibližně pět měsíců. 
Opožděné zpracování finálních dokumentů na straně veřejné správy oproti plánu 
způsobovalo posuny v harmonogramu programu. Na základě tohoto vývoje 
vyplynula i další omezení veřejné správy administrativně a komunikačně zvládat 
všechny úkoly spojené se současnou etapou čerpání prostředků ze zdrojů EU i 
v dalších oblastech – nejednoznačný výklad programových dokumentů, 
nedostatečná informovanost o náležitostech projektového řízení, nejasnost ve 
vlastním angažmá veřejné správy v jednotlivých projektech (zejména měkkých), 
nejednoznačný výklad programových dokumentů.  
 
Na druhé straně objektivní náročnost přípravy projektů v prvním období odhalila i 
rezervy neziskových organizací. Požadavky přesahovaly návyky, dosavadní způsob 
organizace práce i dovednosti a kapacity většiny zúčastněných aktérů – a to 
především v případě organizací zapojených do programu.  
 
Jako další problém se průběžně ukazovalo, že ani konzultanti neprojevovali 
dostatečnou orientaci v problematice a jejich expertní rady si často protiřečily. 
Nakonec i komerční zpracovatelé studií proveditelnosti, jejichž škála požadovaného 
finančního ohodnocení se projevila jako absolutně kolísající (100 000–800 000 Kč – 
nikoli zcela v závislosti na obsahu projektu), dokázali, že kvalita zpracování, obsah 
projektu a finanční ohodnocení se vzájemně nepodmiňují. 
 
 
6. Výstupy programu   
         
K cenným výstupům na úrovni programu patří ověření asistenčních postupů (kvalitní 
školení, postupné zpracovávání dílčích prvků projektů, možnost setkávání účastníků 
programu s diskusemi a výměnnou zkušeností, konzultace, grantový komponent).  
 
Mezi kladné rysy asistenčního programu patří jeho vysoké renomé, díky němuž byly 
manažerky přizvány na řadu důležitých jednání Rady vlády CR pro neziskové 
organizace a mohly připomínkovat mnohé materiály týkající se neziskových 
organizací.  
 
Do programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie bylo zařazeno 16 
organizací. Program dokončilo v plné míře 14 organizací. Dvě organizace (o.s. 
Zahrada na Kokořínsku a ZIP, o.p.s., ve Starém Plzenci) odstoupily, neboť se 
ukázalo, že projekty přesahují jejich organizační kapacity a jejich možnost efektivně 
komunikovat s dalšími organizacemi na místní úrovni.  
 
Obecnější poznatky z průběhu programu a přípravy projektů, a to včetně doporučení 
pro ostatní NNO, příspěvkové organizace a subjekty veřejné správy, představují 
samostatné kapitoly výstupního materiálu.  
 
Nejvýznamnějším konkrétním výstupem programu je zpracování individuálních 
projektů a jejich podání do Společného regionálního operačního programu a 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 
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Z šestnácti organizací zařazených do programu 

• 12 podalo celkem 21 projektů8  
• dvě nepodaly 
• dvě odstoupily po druhé splátce grantu 

 
 
 
6.1 Projekty, které již získaly finanční prostředky z fondů EU 
 
Zpracovatel: Region Poodří (žadatel) 
Název projektu: Využití Mendelova statku jako návštěvnického centra Moravského 
Kravařska 
Opatření SROP, 2. kolo výzvy, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – 
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a 
místní infrastruktury CR 
Datum podání: 30. 11. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 18. 2. 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU9: 19 015 975 Kč 
  
Zpracovatel: CpKP – jižní Čechy  
Žadatel: Obec Modrava 
Název projektu: Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě 
Opatření SROP, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní 
infrastruktury CR 
Datum podání: 30. 11. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 2. 2. 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 5 959 300 Kč 
 
Zpracovatel: CpKP – jižní Čechy  
Žadatel: Obec Lažiště 
Název projektu: Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště 
Interreg IIIA CR–Bavorsko, 1–Hospodářský rozvoj, 1.2 – Cestovní ruch, volný čas, 
rekreace 
Datum podání: 15. 2. 2005 
Oznámení o získání prostředků: 20. 4. 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 1 312 257 Kč 
 
Zpracovatel: Rožmberk, o.p.s. (žadatel) 
Název projektu: Se zručnými řemeslníky do EU 
Phare 2003 
Datum podání: 4. 8. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 29. 4. 2005 (smlouva) 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 3 843 000 Kč 
 
                                                           
8 stav k 15. říjnu 2005 
9 jedná se o částku bez spolufinancování, reálný rozpočet projektu je vyšší, částky jsou přepočteny v aktuálním kurzu euro 
(pokud byl rozpočet projektu v euro 
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Zpracovatel: Třebechovické muzeum betlémů  
Žadatel: Sdružení právnických osob Orlické hory 
Název projektu: Mediální a propagační kampaň turistické oblasti Orlické hory 
Podprojekt muzea: Propagační kampaň mikroregionu Třebechovicko v roce 2005–06 
Opatření SROP, 2. kolo výzvy, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 
4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (GS na podporu 
regionálních a místních služeb CR v Královéhradeckém kraji) 
Datum podání: 30. 4. 2005 
Oznámení o získání prostředků: 18. 2. 2005 (oficiální dopis o vyrozumění v průběhu 
července, oznámeno e-mailem) 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 180 000 Kč 
 
Zpracovatel: Masarykova veřejná knihovna 
Žadatel: Město Vsetín 
Název projektu: Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci 
komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně 
Opatření SROP, Priorita: 4.3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.1 – 
Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 
v regionech 
Datum podání: 30. 7. 2004 
Oznámení o získání prostředků: listopad 2004 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 10 396 655 Kč 
 
Zpracovatel: Masarykova veřejná knihovna 
Žadatel: Masarykova veřejná knihovna 
Název projektu: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a 
celoživotního vzdělávání ve Vsetíně 
Grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci v souladu se SROP, 
Priorita: 3.2 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech 
Datum podání: 29. 4. 2005 
Oznámení o získání prostředků: 31. 8. 2005  
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 3 996 792 Kč 
 
Zpracovatel: Knihovna Kroměřížska (žadatel) 
Název projektu: Centrum celoživotního učení 
Opatření OPRLZ, Priorita: 1 – Aktivní politika zaměstnanosti, Opatření 1.1 – Posílení 
aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání 
(GS Zlínského kraje) 
Datum podání: 31. 3. 2005 
Vyrozumění o získání prostředků: červen 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 2 543 608 Kč 
 
Zpracovatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. (žadatel) 
Název projektu: Střediska udržitelného rozvoje venkova  
Opatření OP RLZ, Priorita: 3.4 – Adaptabilita a podnikání, Opatření 3.4.2 – 
Specifické vzdělávání, Grantové schéma Síť environmentálních informačních a 
poradenských center 
Datum podání: 31. 1. 2005 
Oznámení o získání prostředků: duben 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 16 374 000 Kč  
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Zpracovatel: AKLUB Krnov (žadatel) 
Název projektu: Integrační vzdělávací program pro mladé lidi odcházející z dětských 
domovů 
Phare 2003 RLZ, Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených 
sociálním vyloučením 
Datum podání: 30. 6. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 6. 4. 2005 (smlouva) 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 1 333 296 Kč 
 
Zpracovatel: AKLUB Krnov (žadatel) 
Název projektu: Vytvoření a zavedení systému individuální sociální práce s 
bezdomovci 
Phare 2003 RLZ, Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených 
sociálním vyloučením 
Datum podání: 30. 6. 2004.  
Oznámení o získání prostředků: 29. 4. 2005 (smlouva) 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 1 805 251 Kč 
 
Zpracovatel: AKLUB Krnov (žadatel) 
Název projektu: Vzdělávací programy a poradenské služby pro osoby s nízkou 
kvalifikací na Bruntálsku 
Phare 2003 RLZ, Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 
Datum podání: 19. 8. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 29. 4. 2005 (smlouva) 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 1 918 731 Kč 
 
Zpracovatel: AKLUB Krnov  
Realizátor: Úřad práce Ostrava 
Název projektu: Motivační vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané 
absolventy škol na Krnovsku a Bruntálsku 
OP RLZ, Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 
Datum podání: 31. 3. 2005 
Vyrozumění o získání prostředků: červenec 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 3 471 500 Kč 
 
Zpracovatel: Koník, o.s., České Budějovice (žadatel) 
Název projektu: Regionální spolupráce pro rozvoj podporovaného zaměstnávání 
v Jihočeském kraji 
Program Phare 2003, Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelů ohrožených 
sociální exkluzí 
Datum podání: 30. 6. 2004 
Oznámení o získání prostředků: září 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 4 093 000 Kč 
 
Zpracovatel: Koník, o.s., České Budějovice (žadatel) 
Název projektu: Více a lepší místa pro lidi s postižením 
Program Phare 2003 RLZ 
2. kolo 
Oznámení o získání prostředků: říjen 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 1 920 000 Kč 
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Zpracovatel: Koník, o.s., České Budějovice (žadatel) 
Název projektu: Vytváření pracovních míst pro lidi s postižením s nízkokvalifikované 
v Jihočeském kraji 
OP RLZ, Opatření 2.1. – Integrace skupin obyvatelů ohrožených sociální exkluzí 
1. výzva 
Oznámení o získání prostředků: říjen 2005 
Celková výše získaných prostředků z fondů EU: 6 020 000 Kč 
Z rozpočtu Jihočeského kraje: 1 500 000 
 

 
 
Celková výše získaných prostředků: 85 683 365 Kč 
 
 
 
6.2 Podané projekty, které doposud nemají vyrozumění o výsledku, a výzvy 
k podání do dalšího kola  
 
Zpracovatel: Třebechovické muzeum betlémů  
Žadatel: Město Třebechovice pod Orebem 
Název projektu: Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v CR 
Opatření SROP, Priorita: 5.4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 5.4.2 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu, 5.4.2.1 – Podpora národní infrastruktury cestovního 
ruchu 
Datum podání: září 2005 
Požadované prostředky: 109 386 371 Kč 
Celková výše požadovaných prostředků z fondů EU: 101 000 000 Kč 
 
Zpracovatel: Regionální muzeum a galerie Jičín/Mariánská zahrada, svazek 
obcí 
Žadatel: Mariánská zahrada, svazek obcí 
Název projektu: Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada 
Opatření SROP, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 4.1.2 – Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu (GS na podporu regionálních a 
místních služeb CR v Královéhradeckém kraji) 
Datum podání: 30. 9. 2005 
Celková výše požadovaných prostředků z fondů EU: 600 000 Kč 
  
Celková výše prostředků, o něž se organizace ještě ucházejí z fondů EU bez 
ohledu na výsledek: 101 600 000 Kč  
 
 
 
6.3 Projekty, které byly podány a nebyly podpořeny  
 
Zpracovatel: Vita Ostrava (žadatel) 
Název projektu: Střediska udržitelnosti 
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Opatření OP RLZ, Priorita: 3.4 – Adaptabilita a podnikání, Opatření 3.4.2 – 
Specifické vzdělávání  
Datum podání: 31. 1. 2005 
Vyrozumění o výsledku: duben 2005 
Požadované prostředky z fondů EU: 19 000 000 Kč  
 
Zpracovatel: CpKP České Budějovice 
Žadatel: Obec Lažiště 
Název projektu: Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště jako součást sítě 
návštěvnických center v Biosférické rezervaci Šumava 
Opatření SROP, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní 
infrastruktury CR 
Datum podání: 30. 7. 2004 
Oznámení o získání prostředků: 24. 9. 2004 (projekt splňoval formální požadavky a 
prošel kontrolou přijatelnosti) 
Požadované prostředky z fondů EU: 2 878 303 Kč 
 
Zpracovatel: CpKP České Budějovice (žadatel) 
Název projektu: Propagace kulturně historického dědictví (tradičních řemesel) 
Jihočeského kraje formou zážitkové turistiky (pravidla chodu Návštěvnických center) 
Opatření SROP, Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.1 – Rozvoj služeb 
pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – GS na podporu regionálních a místních 
služeb CR v Jihočeském kraji 
Datum podání: 31. 3. 2005 
Vyrozumění o výsledku: 17. 5. 2005 (projekt nebyl schválen) 
Požadované prostředky z fondů EU: 735 750 Kč 
 
Zpracovatel: Muzeum Boskovicka 
Žadatel: Město Velké Opatovice 
Název projektu: Rozvoj cestovního ruchu v regionu Boskovicka 
Opatření SROP, Priorita: 5.4 – Rozvoj cestovního ruchu, podopatření 5.4.2 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu, 5.4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního 
ruchu 
Datum podání: 30. 3. 2005 
Vyrozumění o výsledcích výběrového řízení: červenec 2005 
Celková výše požadovaných prostředků z fondů EU: 9 333 255 Kč 
 
Celková výše prostředků, o něž se organizace ještě ucházely z fondů EU a 
neuspěly:  
31 947 300 Kč 
 
 
6.4 Nepodané projekty 
 
Zpracovatel: Lapis Refugii Kolín 
Zamýšlený žadatel: Město Kolín 
Název projektu: Revitalizace Kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního 
centra 

 21 



Projekt nebyl podán; město má problémy s infrastrukturou pro automobilku. 
Zadluženost města v současné době překročila 1 miliardu Kč. 
V rámci programu Nadace Open Society Fund Neziskové organizace na cestě do 
Evropské unie byla zpracována projektová dokumentace: stavebně-historický 
průzkum, Koncepce využití areálu a vybrané budovy, Architektonicko urbanistická 
studie areálu, Pre-feasibility study pro využití areálu, Feasibility study vybrané 
budovy, Cost-benefit analýza, Studie příležitostí, podklady pro projekt. 
 
Zpracovatel: Jánský Vrch, o.p.s. 
Zamýšlený žadatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka 
Název projektu: Centrum kultury a cestovního ruchu mikroregionu Javornicko 
Projekt nebyl podán; žadatelem měl být původně Památkový ústav v Olomouci, 
který nedodal podklady pro projekt. Projekt byl přenesen na Vlastivědné muzeum 
Jesenicka a je zpracováván znovu.  
 
Přehled stavu podaných projektů k 15. 10. 2005 
 

Název organizace Počet 
celkem  
podaných 
projektů 

Z toho 
úspěšně 

Získané 
prostředky 
v Kč 

Z toho 
neúspěšně 

Z toho 
projekty 
dosud 
nerozhodnuté 

Dosud 
nerozhodnuté 
prostředky 
v Kč 

Region Poodří 1 1 19 015 975 0 0 0 
CpKP 4 2 7 271 557 2 0 0 
Rožmberk, 
o.p.s. 

1 1 3 843 000 0 0 0 

Třebechovické 
muzeum 
betlémů 

3 1 180 000 1 1 101 000 000 

Masarykova 
veřejná 
knihovna 

2 2 14 393 447 0 0 0 

Společnost pro 
Jizerské hory 

1 1 16 374 000 0 0 0 

Aklub Krnov 4 4 8 528 778 0 0 0 
Koník, o.s. 3 3 9 440 000 0 0 0 
Muzeum 
Boskovicka 

1   1 0 0 

Knihovna 
Kroměřížska 

1 1 2 543 608 0 0 0 

Regionální 
muzeum a 
galerie Jičín 

1    1 600 000 

Vita Ostrava 1 0  1   
Lapis Refugii 0      
Jánský Vrch, 
o.p.s. 

0      

Zahrada, o.p.s. 0      
ZIP, o.p.s. 0      
CELKEM 23 16 85 683  365 5 2 101 600 000 
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7. Závěr  
 
Na závěr lze předložit následující tvrzení, která vyplývají z předložené zprávy. 
 
Program jako celek vyhověl zadaným parametrům programu, jež počítaly s podáním 
individuálních projektů u více jak poloviny zúčastněných organizací. Projekt do 
ukončení programu podalo celkem 12 organizací. Celková výše získaných 
prostředků v termínu do ukončení programu dosáhla více než 85 mil.Kč. To 
znamená, že dosavadní poměr mezi náklady vynaloženými na program (přibližně 
11.5 mil.Kč) a mezi získanými prostředky (přibližně 85.7 mil.Kč) je 1:8.  
Tento poměr přitom není konečný; o dvou projektech není dosud rozhodnuto. 
Celkem jde o částku přibližně 101 mil. Kč.  
 
Tento finanční údaj navíc nezahrnuje celkově získané peníze na projekt z jiných 
zdrojů.  
 
Z hlediska logiky fondů EU i z hlediska standardů klasického fundraisingu měl tento 
program vysoké multiplikační efekty.  
 
Program rovněž dokázal, že neziskové organizace – s nimiž nebylo počítáno jako s 
důležitými hráči – dokážou při cílené asistenci získat významné prostředky i za 
obtížných administrativních podmínek.  
 
Obecnější poznatky z průběhu programu a doporučení pro další NNO, příspěvkové 
organizace a další subjekty především veřejné správy jsou obsahem dalších dvou 
kapitol závěrečného výstupního materiálu.  
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II. Případové studie jednotlivých projektů 
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AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství  
 
Hlavní organizátor projektu 
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství 
Červený Dvůr 10 
794 01 Krnov 
Hlavní manažerka projektu: ing. Orgoníková Lenka 
 
Partneři 
REINTEGRA 
Úřad práce v Bruntále 
Sdružení azylových domů 
Dětský domov Lichnov 
 
Název projektu  
Neinvestiční projekty: 
Integrační vzdělávací program pro mladé lidi odcházející z dětských domovů. 
Vytvoření a zavedení systému individuální sociální práce s bezdomovci. 
Vzdělávací programy a poradenské služby pro osoby s nízkou kvalifikací na 
Krnovsku a Bruntálsku. Motivační vzdělávací a poradenské programy pro 
nezaměstnané absolventy škol na Krnovsku a Bruntálsku  
 
Opatření, do kterého byl projekt nebo byl zamýšlen k podání 
Phare 2003 RLZ Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 
vyloučením 
Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 
OP RLZ 
Priorita: 3.1 – Aktivní politika zaměstnanosti 
Opatření 3.1.1 – Posílení aktivní politiky  
zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání  
 
Nositel nebo žadatel 
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství 
 
Cíle projektu 
Všeobecným cílem projektů je integrovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva 
do společnosti  
a k pracovnímu uplatnění. 
 
Cílové skupiny 
Znevýhodněné skupiny osob (osoby bez přístřeší, mladí lidé odcházející 
z dětského domova).  
Nezaměstnané osoby (osoby s nízkým vzděláním, absolventi). 
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Název projektu  
• Integrační vzdělávací program pro mladé lidi odcházející z dětských domovů. 
• Vytvoření a zavedení systému individuální sociální práce s bezdomovci. 
• Vzdělávací programy a poradenské služby pro osoby s nízkou kvalifikací na 

Krnovsku a Bruntálsku. 
• Motivační vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané absolventy 

škol na Krnovsku a Bruntálsku. 
 
Organizátor projektu 
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství 
Červený Dvůr 10 
794 01 Krnov 
 

 
 
Počáteční záměr 
Počátečním záměrem bylo předložit projekt Centrum celoživotního vzdělávání 
v Krnově. 
Cílem projektu byl vznik Centra celoživotního vzdělávání, jehož úkolem mělo 
být realizovat vzdělávací a výcvikové programy pro znevýhodněné skupiny 
osob na trhu práce. Realizace projektu měla přispět ke zvýšení vzdělanosti a 
zaměstnanosti obyvatel v regionu a k začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel do společnosti a k jejich pracovnímu uplatnění. Projekt reagoval na 
situaci na Krnovsku a Bruntálsku, což je jedna z oblastí s nejvyšší 
nezaměstnaností v ČR. 
 
Příprava projektu 
Předkládaný projekt byl od samého počátku projektem měkkým a nezaznamenal 
žádné výrazné změny. V době jeho přípravy dosud nebyly vyhlášeny žádné grantové 
výzvy, do nichž by bylo možné projekt předložit. Z tohoto důvodu jsme stále plánovali 
předložit jeden souhrnný projekt jakožto Centrum celoživotního vzdělávání v Krnově, 
určený všem znevýhodněným skupinám na trhu práce.  
Jakmile začaly být vyhlašovány první grantové výzvy, zjistili jsme, že budeme muset 
projekt přizpůsobit vyhlášeným grantovým výzvám a zaměřit se na ty cílové skupiny, 
které vyhlášené výzvy podporují. Proto jsme upustili od vytvoření Centra 
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celoživotního vzdělávání jako celku a zaměřili se na přípravu projektů zaměřených 
na jednotlivé cílové skupiny.  
 
Výsledná podoba projektů před podáním do fondů EU 
Jako první jsme podali čtyři projekty do Phare 2003 RLZ, z toho dva projekty do 
Opatření 2.1 a dva projekty do Opatření 1.1. Ze čtyř podaných projektů byly tři 
projekty podpořeny. 
 
Podpořené projekty – Phare 2003 RLZ, implementační agentura NVF 
 
Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením  
Projekt: Integrační vzdělávací program pro mladé lidi odcházející z dětských 
domovů 
Cílem projektu je vytvořit a nabídnout mladým lidem odcházejícím z dětských 
domovů do samostatného života vzdělávací program, který podpoří jejich šanci 
získat zaměstnání a byt a osamostatnit se. Touto nabídkou přispějeme k integraci 
cílové skupiny na trh práce a do samostatného života. 
Datum podání projektu: 30. 6. 2004 
Datum zahájení realizace: 7. 4. 2005 
Výše dotace: €59 100 
 
Projekt: Vytvoření a zavedení systému individuální sociální práce 
s bezdomovci 
Hlavním cílem projektu je umožnit bezdomovcům efektivně řešit jejich problémy, 
které jim brání v integraci do trhu práce a v začlenění do společnosti. Specifickým 
cílem je vytvoření a ověření vzdělávacího programu pro bezdomovce a zavedení 
systému individuální sociální práce ve vybraných azylových domech 
Moravskoslezského kraje. 
Datum podání projektu: 30. 6. 2004 
Datum zahájení realizace: 7. 4. 2005 
Výše dotace: €80 020  
 
 
Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 
Projekt: Vzdělávací programy a poradenské služby pro osoby s nízkou 
kvalifikací na Krnovsku a Bruntálsku. 
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost u osob s nízkou kvalifikací na 
Krnovsku a Bruntálsku. Specifickým cílem je vytvoření a realizace vzdělávacích 
kurzů a poskytování sociálních a psychologických služeb, které účinně podpoří 
rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivaci u osob z cílové skupiny. 
Datum podání projektu: 9. 8. 2004 
Datum zahájení realizace: 1. 5. 2005 
Výše dotace: €83 825 
 
Podané projekty – OP RLZ, implementační agentura Úřad práce v Ostravě  

• Opatření 3.1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců o zaměstnání 

Projekt: Motivační, vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané 
absolventy škol na Krnovsku a Bruntálsku 
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Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti 
při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z řad absolventů škol. Specifickým cílem 
projektu je připravit a realizovat soubor motivačních, vzdělávacích a poradenských 
programů pro nezaměstnané absolventy škol, který podpoří jejich začlenění na trhu 
práce a zvýší jejich šanci získat a udržet zaměstnání. 
Datum podání projektu: 31. 3. 2005 
Výsledky ke dni zpracování této zprávy nejsou známy. 
 
Partneři našich projektů 
Dětský domov Lichnov 
Sdružení azylových domů 
Úřad práce v Bruntále 
Reintegra 
 
V podpořených projektech jsou partnery organizace s různou právní subjektivitou. 
Dvě z nich jsou neziskové (Reintegra a Sdružení azylových domů), další příspěvkové 
(Dětský domov Lichnov, Úřad práce v Bruntále). Partneři souhlasili s účastí na 
projektu prohlášením o partnerství, jež bylo součástí podaných projektů. Naše 
zkušenosti s partnerskými organizacemi jsou pozitivní. Se všemi partnery probíhá 
spolupráce na kvalitní úrovni a všichni plní to, k čemu se v projektech zavázali.  
 
Podání projektu do fondů EU 
Vzhledem k tomu, že náš projekt byl od samého počátku projektem měkkým, ze 
všech operačních programů jsme se zaměřili na Operační program – Rozvoj lidských 
zdrojů. Navzdory počátečním nejasnostem, do jakého opatření budeme projekt 
předkládat, jsme nakonec vybrali Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Implementační 
agenturou je Úřad práce v Ostravě.  
Termín uzávěrky byl 31. 3. 2005. Výsledky nejsou dosud známy. 
Co se týče programu Phare 2003 RLZ, bylo nevýhodou, že doba od podání projektu 
k podpisu smlouvy trvala více než osm měsíců. Pro neziskové organizace bylo velmi 
náročné zabezpečit finanční chod organizace do okamžiku, než budou podepsány 
smlouvy a bude možné zahájit realizaci projektů. Problém byl také se zajištěním 
realizačního týmu, s nímž nemohly být podepsány smlouvy v původně plánovaných 
termínech.  
 
Získané zkušenosti 
Řadu zkušeností, které jsme získali během přípravy projektu, jsme shrnuli do 
následujících doporučení: 

• Podrobně nastudovat vyhlášenou grantovou výzvu (každá výzva má svá 
specifika, která je nutné dodržet dodržet). 

• Vymezit dostatečný časový prostor pro přípravu projektu (příprava projektů je 
časově velmi náročná, povinnými přílohami jsou mnohdy dokumenty, které 
nelze získat obratem, apod.). 

• Při přípravě projektu je velmi důležité postupovat podle hodnotících manuálů, 
neboť hodnotitelé projekty oceňují právě podle nich.  

 
Co nám projekt dal a vzal 
Příprava projektů je časově velmi náročná, přičemž procento úspěšnosti podaných 
projektů nelze předem odhadnout. Také doba od podání projektu k podpisu smlouvy 
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bývá neúměrně dlouhá. Doba realizace projektu bývá většinou stanovena na 12 
měsíců. Pro neziskové organizace by bylo vhodnější, kdyby mohly realizovat projekty 
s víceletým financováním (minimálně 2–3 roky). V organizaci je třeba vymezit 
přinejmenším jednu osobu – projektového manažera –, kteráse zabývá přípravou a 
realizací projektů. Pro řadu organizací je finančně neúnosné projektového manažera 
zaplatit.  
 
Počátek realizační fáze  
V současné době byla zahájena realizace projektů z Phare 2003 RLZ. Aktivity těchto 
projektů nejsou ziskové. Po skončení podpory z Phare 2003 RLZ budou tyto aktivity 
financovány z jiných zdrojů. Díky souladu projektových aktivit a cílů s Národním 
rozvojovým plánem, s OP RLZ a SROP a také s cíli aktivní politiky zaměstnanosti 
může být pokračování financováno z následujících zdrojů: 
 

• Evropský sociální fond (OP RLZ) 
• Evropský sociální fond (SROP) 
• prostředky úřadů práce na aktivní politiku zaměstnanosti 
• další prostředky (např. Iniciativa Equal, státní rozpočet ČR apod.) 

 
Pokud bude účinnost našich projektů vysoká, mohou se objevit zájemci o uplatnění 
vzdělávacích kurzů v jiných regionech. S využitím společných projektů můžeme 
docílit rychlého rozšíření ověřených projektových aktivit do jiných regionů v celé 
České republice. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
 

• Vytipovat Prioritu a Opatření 
• Zjistit, kdo je vyhlašovatelem výzvy 
• Sledovat vyhlášené výzvy 
• Nastudovat detailně pokyny pro žadatele a hodnotící manuály 
• Připravit a podat projekt 

 
 
V červnu 2005 zpracovala ing. Lenka Orgoníková 
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Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Hlavní organizátor projektu 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice 
Osoba odpovědná za projekt: ing. Radek Novotný PhD. 
Řešitelé projektu: ing. Radek Novotný PhD., ing. Ivo Moravec 
 
Partneři 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Obec Lažiště 
Obec Modrava 
 
Název projektu 
Investiční projekty: Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě 
Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště 
Neinvestiční projekt: Propagace kulturně-historického dědictví Jihočeského 
kraje 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Investiční projekty: Operační program SROP 
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruchu 
Iniciativa Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
Priorita: 1 – Hospodářský rozvojOpatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a 
rekreace 
GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském 
kraji 
Neinvestiční projekt: Operační program SROP 
 
Nositel nebo žadatel 
Žadatelé investičních projektů: obec Lažiště, obec Modrava 
Žadatel neinvestičního projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 
 
Cíle projektu 
Všeobecným cílem projektů je dosažení lepší nabídky a využití turistického 
potenciálu regionů a obcí, vybudování a stabilizace struktury venkovské 
turistiky vytvořením sítě Návštěvnických center, zvýšení přitažlivosti 
venkovských obcí Šumavy pro návštěvníky a zvýšení příjmů z cestovního 
ruchu 
 
Cílové skupiny 
Místní obyvatelé 
Domácí a zahraniční návštěvníci Šumavy 
Další subjekty cestovního ruchu (cestovní kanceláře, provozovatelé 
pohostinství a ubytování) 
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Název projektu 
Šumava jako přírodně-kulturní oblast se zaměřením na trvale udržitelný turismus 
 
Organizátor projektu 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 
 

 
 
Počáteční záměr 
Centrum pro komunitní práci v roce 2001 zpracovalo pro Ministerstvo životního 
prostředí ČR Komunikační strategii Správy Národního parku Šumava jako součást 
pilotního projektu Řešení problémů koexistence obcí a zájmů ochrany přírody na 
území NP Šumava. V rámci tohoto projektu Centrum pro komunitní práci uskutečnilo 
řadu strukturovaných rozhovorů se starosty obcí, pracovníky Správy Národního 
parku, MŽP ČR a s ostatními klíčovými osobnostmi a institucemi (Regionální 
rozvojová agentura Šumava, vědecké instituce, neziskové organizace apod.), které 
dlouhodobě působí v šumavském regionu. 
 
Z výsledků rozhovorů vyplynuly některé problémy. Část obcí se cítí být zahrnutím do 
národního parku omezována v podnikání svých občanů a ve svém vlastním rozvoji. 
Správa NP Šumava považuje management ekologicko-ochranářských procesů 
v národním parku za prioritu a vlastní rozvoj trvale udržitelného turismu a kulturně-
sociální aspekty Šumavy nejsou v popředí jejího zájmu. Samotná komunita 
starousedlíků je považována spíše za přítěž či v lepším případě za problematického 
souseda. Dokladem tohoto tvrzení mohou být články, nichž od té doby řada 
osobností kulturního, odborného a občanského života zveřejnila své názory a 
postřehy o problematickém soužití Správy NP Šumava a ostatních obyvatel 
v Biosférické rezervaci Šumava. 
 
Dospěli jsme k přesvědčení, že bude-li rozvoj Šumavy vycházet nejen z existence 
Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen Biosférická rezervace 
Šumava), ale i z celé kulturně-historické tradice oblasti, bude-li zahrnovat principy 
trvale udržitelného turismu a princip inovační a informační společnosti a dojde-li 
k zapojení komunity obyvatel do celého procesu rozvoje (zejména podnikání a tvorba 
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pracovních míst), je zde velká šance, že se Biosférická rezervace Šumava stane 
konkurenční výhodou a „tahounem“ ekonomického rozvoje celého šumavského 
regionu. V tom případě bude místní obyvatelstvo významným společníkem SNP při 
ochraně přírody NP a CHKO Šumava. 
 
Konkrétním cílem původního záměru je zpracování komplexního projektu řešícího 
rozvoj Šumavy jako přírodně-kulturní oblasti se zaměřením na trvale udržitelný 
turismus, a to formou podpory jednotlivých podnikatelských záměrů. Tohoto cíle lze 
dosáhnout vybudováním sítě Návštěvnických center v Biosférické rezervaci Šumava. 
Každé Návštěvnické centrum bude zaměřeno na určitý obor lidské činnosti, který 
býval pro Šumavu typický – jednotlivá Návštěvnická centra budou tematicky 
věnována dřevařství, sklářství, podmalbě na sklo, výrobě ručního papíru, kovářství, 
manufakturní textilní malovýrobě nebo tradiční šumavské kuchyni. Návštěvnická 
centra budou provozována jako malé rodinné firmy. Každé z nich bude poskytovat 
ubytování a jeho součástí bude i malý obchod nabízející některý z tradičních 
výrobků. V každém Návštěvnickém centru se budou pořádat krátkodobé kurzy 
zaměřené na tradiční řemesla.  
 
Příprava projektu  
Původní záměr „tvrdé“ části projektu doznal jednu zásadní změnu, a tou byl rozsah 
zamýšleného projektu. Od toho se pak přímo či nepřímo odvíjely další změny. Naším 
prvotním úmyslem bylo podat „velký projekt“ do podopatření 4.2.1 – Podpora 
nadregionální infrastruktury cestovního ruchu (Společný regionální operační 
program, Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch). Nositelem tohoto projektu mělo být Centrum pro komunitní práci 
jižní Čechy. Partnery se měly stát šumavské obce a podnikatelé již provozující 
některé z tradičních šumavských řemesel, agroturistiku nebo další činnosti 
související se šetrnou turistikou. 
 
Plánovaným výstupem bylo vybudování sítě Návštěvnických center na Šumavě 
takříkajíc najednou. Tento záměr nebyl naplněn především z důvodu rozdílného 
stupně připravenosti jednotlivých partnerů projekt realizovat. Jako příklad lze uvést 
dosud neschválený územní plán v některých obcích, který je nutnou podmínkou 
formální přijatelnosti projektu. Vlivem podstatně nižšího počtu partnerů jsme již 
nebyly schopni naplnit „velký projekt“, jehož celkové uznatelné náklady musí 
přesahovat €3 000 000. Původní velký projekt se tak rozpadl na několik menších 
projektů. 
 
Další změnou bylo postupné odstoupení všech partnerů z řad podnikatelů. Hlavním 
důvodem byla příliš vysoká míra spolufinancování z vlastních zdrojů podnikatelů, 
která musí v Regionu soudržnosti Jihozápad dosáhnout minimálně 54 %. 
 
Rozdělením velkého projektu na řadu menších došlo i ke změně nositelů jednotlivých 
dílčích projektů. Žadateli a nositeli projektů se staly šumavské obce.  
 
Posledním důležitým odchýlením od původního záměru, o němž je nutno se ještě 
zmínit, je změna cílení žádosti: 
z podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu na 
podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu; 
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ze Společného regionálního operačního programu na Iniciativu Společenství Interreg 
IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (v případě Návštěvnického centra 
textilu v obci Lažiště po vyřazení projektu v prvním kole výzvy SROP v roce 2004) 
 
Původní záměr „měkké“ části projektu nedoznal v průběhu vývoje zásadních změn a 
byl podán v roce 2005 v rámci první výzvy Grantového schématu na podporu 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné 
subjekty (podopatření 4.1.2).  
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Před jeho podáním do fondů EU se projekt skládal z „měkké“ a „tvrdé“ části. Celkem 
byly předloženy tři projekty, z toho jeden „měkký“. Jeden „tvrdý“ projekt byl podán 
dvakrát. 
 
1. Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště – investiční projekt 
V rámci projektu bude v Areálu zdraví Šumava vybudováno Návštěvnické centrum 
zaměřené na tradiční zpracování textilu. Návštěvníci si v interaktivní expozici 
vyzkouší tradiční přístupy při výrobě a seznámí se s technologickými postupy. 
Fungování jednotlivých jevů jim bude vysvětleno populárně vědeckou formou. 
Zájemci budou mít možnost absolvovat kratší či delší kurzy tradiční řemeslné textilní 
výroby. K ubytování účastníků kurzů bude sloužit několik pokojů v podkroví. 
Stravování bude zajištěno v samoobslužné kuchyňce.  
Pro návštěvníky budou k dispozici následující služby: a) interaktivní expozice s 15 
exponáty přibližujícími návštěvníkům podstatu tradičních přístupů a používaných 
technologií včetně srozumitelného vysvětlení podstaty problému, jevu či historické 
zkušenosti; b) ateliér pro ukázku tradičních výrob; c) přednášková síň pro pořádání 
kurzů tradičních výrob, seminářů, přednášek a setkání s bavorskými kolegy; d) 
ubytovací kapacita v osmi dvoulůžkových pokojích, které budou sloužit převážně pro 
účastníky kurzů tradiční textilní výroby. 
 
2. Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě – investiční projekt 
V rámci projektu vznikne Návštěvnické centrum dřevařství, zaměřené na tradiční 
zpracování dřeva. Návštěvníci si v interaktivní expozici vyzkouší tradiční postupy při 
zpracování dřeva a fungování jednotlivých jevů bude návštěvníkům vysvětleno 
populárně vědeckou formou. Zájemci budou mít možnost absolvovat kratší i delší 
kurzy tradiční řemeslné práce se dřevem. Součástí nabídky návštěvnického centra 
bude i ubytování.  
 
3. Propagace kulturně-historického dědictví (tradičních řemesel) Jihočeského kraje 
formou zážitkové turistiky (pravidla chodu Návštěvnických center) – neinvestiční 
projekt 
 
Smyslem projektu je vytvoření základních a obecných principů chodu 
Návštěvnických center, v nichž jsou prostřednictvím zážitkové turistiky propagována 
tradiční řemesla a kulturní a historické dědictví. Projekt řeší analýzu, návrh a ověření 
pravidel pro nabídku služeb a bezpečnostních, pedagogických a komunikačních 
zásad nezbytných pro realizaci kurzů tradičních řemesel a výrob.  
 
Projekt se dále zabývá logistickými, populárně-vědeckými a interpretačními pravidly, 
nezbytnými pro chod interaktivních expozic instalovaných v rámci sítě 
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Návštěvnických center. Součástí projektu je i příprava a zahájení propagační 
kampaně celé sítě Návštěvnických center. Klienty se stanou jednotlivé obce, které 
Návštěvnická centra budují, a provozovatelé center. Tito stávající klienti budou pro 
realizační tým zkušebním vzorkem, na jejichž specifických požadavcích, 
vyplývajících z charakteru řemesla nebo tradice (dřevařství, řezbářství, kovářství, 
tkalcovství, podmalba na sklo apod.), bude ověřena platnost obecných pravidel a 
zvolené propagační kampaně. Takto doladěné a finalizované výstupy budou po 
skončení projektu nabízeny dalším zájemcům o vybudování a provoz 
Návštěvnických center v Jihočeském kraji.  
 
Cílem projektu je: a) vytvoření principů provozu sítě Návštěvnických center; b) 
navržení propagační kampaně a jejích jednotlivých prvků včetně jejího zahájení; c) 
vytvoření multimediálních propagačních materiálů pro síť Návštěvnických center. 
Výše zmíněné principy, účinek kampaně a efektivnost a vliv propagačních materiálů 
budou ověřeny na pěti pilotních Návštěvnických centrech  
 
Partneři projektu  
V této části se zmiňujeme pouze o partnerství v rámci projektů, které byly schváleny 
a doporučeny k realizaci. 
 
1. Obec Lažiště 
Předkladatelem projektu Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště je obec Lažiště. 
Projekt zpracovalo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, jež zároveň připravilo 
veškeré podklady a vypracovalo projektovou žádost až do finální podoby. S obcí 
Lažiště uzavřelo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy partnerskou smlouvu. 
Hlavními úkoly Centra pro komunitní práci jižní Čechy při realizaci projektu bude 
vytváření pravidel chodu interaktivních expozic, vytváření pravidel bezpečnosti práce 
při kurzech, dohled při přípravě a tvorbě didaktických pomůcek, koordinování 
propagace a spolupráce s dalšími Návštěvnickými centry a jejich zapojování do sítě.  
 
2. Obec Modrava 
Předkladatelem projektu Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě je obec 
Modrava. Projekt zpracovalo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, jež zároveň 
připravilo veškeré podklady a vypracovalo projektovou žádost až do finální podoby. 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy pomohlo obci Modrava získat finanční 
prostředky pro přípravu projektové dokumentace z Plzeňského kraje a z Ministerstva 
pro místní rozvoj cestovního ruchu (CR). S obcí Modrava uzavřelo Centrum pro 
komunitní práci jižní Čechy partnerskou smlouvu.  
 
Hlavními úkoly Centra pro komunitní práci jižní Čechy při realizaci projektu bude 
vytváření pravidel chodu interaktivních expozic, vytváření pravidel bezpečnosti práce 
při kurzech, koordinování propagace, zajištění školení pro provozovatele 
Návštěvnického centra dřevařství, zprostředkování komunikace s výzkumnými ústavy 
pro tvorbu didaktických pomůcek do interaktivní expozice, dohled při přípravě a 
tvorbě didaktických pomůcek, koordinování propagace a spolupráce s dalšími 
Návštěvnickými centry a jejich zapojování do sítě. 
 
3. Jihočeský a Plzeňský kraj 
Jako partnery projektu je nutno uvést i Jihočeský a Plzeňský kraj. Oba kraje, 
respektive jejich pracovníci v odborech kultury a cestovního ruchu, stály u zrodu 
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původního projektu Šumava jako přírodně-kulturní oblasti se zaměřením na trvale 
udržitelný turismus. Díky počáteční finanční pomoci bylo možné projekt zahájit a 
dovést až do konečné podoby projektových žádostí do fondů EU.  
 
Podání projektu do fondů EU  
1. Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště jako součást sítě návštěvnických 
center v Biosférické rezervaci Šumava – investiční projekt 
 
Projekt byl předložen v rámci Operačního programu SROP, Priorita 4 – Rozvoj 
cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 
podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. 
Žadatelem byla obec Lažiště, zpracovatelem žádosti a partnerem v rámci projektu 
bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.  
Celková výše požadované dotace z fondů EU byla 2 878 303 Kč. Žádost byla 
podána v první výzvě SROP v Jihočeském kraji 30. července 2004. Projekt splnil 
formální požadavky a prošel kontrolou přijatelnosti, Regionální radou soudržnosti 
Jihozápad však nebyl dne 24. 9. 2004 doporučen k realizaci. 
 
2.      Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště – investiční projekt 

 
Výše uvedený projekt byl pozměněn a předložen v rámci programu Iniciativy 
Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Priorita 1 – 
Hospodářský rozvoj a Opatření 1.2 – Cestovní ruch, volný čas a rekreace. 
Žadatelem je opět obec Lažiště. Zpracovatelem žádosti a jedním z partnerů projektu 
je Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.  
Výše dotace z fondů EU činí 1 312 257 Kč. Projektová žádost byla podána 15. února 
2005. Projekt byl schválen na zasedání Řídícího výboru dne 20. dubna 2005 v 
Darové u Plzně. 
 
3.       Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě – investiční projekt 

 
Projekt byl podán v rámci Operačního programu SROP, Priorita 4 – Rozvoj 
cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a 
podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. 
Žadatelem byla obec Modrava, zpracovatelem žádosti a partnerem v rámci projektu 
bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Výše dotace z fondů EU činí 5 
959 300 Kč. Projektová žádost byla předložena 30. listopadu 2004 v rámci druhého 
kola výzvy SROP Regionu soudržnosti Jihozápad. Dne 2. února 2005 byl projekt 
schválen Regionální radou soudržnosti Jihozápad. 
 
4. Propagace kulturně-historického dědictví (tradičních řemesel) Jihočeského 
kraje formou zážitkové turistiky (pravidla chodu Návštěvnických center) – 
neinvestiční projekt 
 
Projekt byl předložen v rámci Operačního programu SROP, Priorita 4 – Rozvoj 
cestovního ruchu, Opatření 4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch a podopatření 
4.1.2 – GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v 
Jihočeském kraji pro veřejné subjekty. Zpracovatelem projektu i žadatelem bylo 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy. Celková výše požadované dotace z fondů 
EU činila 735 750 Kč. Projektová žádost byla podána ke dni 31. března 2005. Projekt 
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splnil formální požadavky i hodnocení přijatelnosti. Na svém zasedání dne 17. května 
2005 jej zastupitelstvo Jihočeského kraje nedoporučilo k realizaci. 
 
Získané zkušenosti  
Pracovní tým projektu sestával po celou dobu řešení ze dvou externích pracovníků 
Centra pro komunitní práci jižní Čechy. Ing. Radek Novotný, PhD. byl osobou 
zodpovědnou za projekt, autor této zprávy byl manažerem projektu. Vzhledem k 
našim zkušenostem s řízením a koordinováním projektů jsme se od počátku 
vyvarovali veškerých možných i nemožných školáckých chyb, a tím jsme se vyhnuli 
většině zbytečných problémů a těžkostí. 
 
Za jediný kritický bod v průběhu celého projektu lze označit krátké období, kdy jsme 
si začínali uvědomovat, že bude velmi problematické naplnit původně zamýšlený 
„velký“ projekt nadregionálního charakteru. Tehdy jsme se nebyli schopni dohodnout, 
jak dále pokračovat. Vzájemné přesvědčování se o všech pro i proti dvou možných 
pokračováních projektu bylo velmi těžké a ubíralo nám potřebný čas i síly. Nakonec 
jsme se domluvili a zvolili z dnešního pohledu jedinou možnou cestu: projekt jsme 
rozdělili na několik menších dílčích projektů. Síť Návštěvnických center v Biosférické 
rezervaci Šumava tak nebude vybudována najednou, ale v průběhu několika příštích 
let. Předpokládáme, že toto zpomalení bude mít pozitivní vztah na vzájemné vazby 
mezi jednotlivými Návštěvnickými centry i na udržitelnost projektu jako celku.  
 
Co nám projekt dal 
• Poznání, že z fondů EU Česká republika s největší pravděpodobností vyčerpá jen 

tolik, kolik do nich odvedla. Cesta k finančním prostředkům se tím jen prodlouží a 
zřejmě i prodraží. 

• Kvalitní přehled a orientaci v možnostech čerpání financí z fondů EU 
• Vzhledem k tomu, že účastníky programu byli lidé z celé ČR, nové kontakty 

prakticky ve všech regionech republiky 
• Nové kontakty na úřadech státní správy na všech úrovních řízení 
• Velmi dobrou průpravu pro psaní projektů (studie proveditelnosti, CBA, 

sestavování rozpočtu apod.) 
 
Co nám projekt vzal 
Iluzi, že Evropská unie je efektivně fungující společenství s daleko menší mírou 
byrokracie, než s jakou se setkáváme v naší zemi. 
Iluzi, že za peníze z EU si Česká republika vybuduje novou infrastrukturu – pokud 
k tomu náhodou dojde, bude to jen za finanční prostředky, které tam již sama vložila. 
 
Počátek realizační fáze  
V současné době jsou schváleny a k realizaci doporučeny dva projekty: 
Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště a Návštěvnické centrum dřevařství na 
Modravě. U obou probíhají poslední jednání před podepsáním smluv o financování. 
Již byla vypsána některá výběrová řízení na dodávky služeb. Projekt postupného 
budování sítě Návštěvnických center v Biosférické rezervaci Šumava vidíme jako 
udržitelný, neboť jím doplňujeme turistickou nabídku o služby, po kterých je již delší 
dobu poptávka. Zaplňujeme doposud prázdnou niku v rámci turistického vyžití na 
Šumavě.  
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Projekt sítě Návštěvnických center doplňuje síť Informačních center Správy 
Národního parku Šumava, zaměřených na přírodu. Návštěvnická centra naproti tomu 
prezentují kulturní a historické dědictví Šumavy. Cestovní ruch na Šumavě je dosud 
zaměřen především na přírodu a sportovní aktivity. To je ovšem nestabilní stav a má 
řadu nevýhod. Pro příklad uvádíme ty nejdůležitější: 
 
1. Turistická sezóna má v létě a v zimě ostré vrcholy a v případě nepříznivého 

počasí, což se v minulých letech stávalo poměrně často, dochází k výkyvům 
návštěvnosti, které způsobují značné ztráty podnikatelů v oblasti cestovního 
ruchu. 

2. Šumava dosud uspokojuje pouze turisty zaměřené na sport a přírodu; ve 
srovnání s evropskými národními parky stejného rozsahu by mohlo Šumavu 
navštěvovat více turistů. 

3. Jestliže mají jednotliví rodinní příslušníci různé zájmy, druhý partner buď nejede 
vůbec, nebo se během pobytu nudí a rodina pak délku pobytu zbytečně zkracuje. 

4. Další nevýhodou současného stavu je, že stávající nabídka nenabízí žádnou 
alternativu pro večery nebo pro dny s nepříznivým počasím. 

5. Řada obcí funguje jen jako průchozí nebo se v nich návštěvníci zastaví pouze na 
nezbytně nutnou dobu a nákup zboží či služeb realizují ve větších centrech. 

 
V projektu se proto zaměřujeme na rozvoj cestovního ruchu cílený na kulturní a 
historické dědictví, který výše uvedené nevýhody eliminuje nebo alespoň 
minimalizuje. 
 
V nejbližší době ve spolupráci s obcí Kvilda plánujeme projekt Návštěvnického 
centra zaměřeného na chytré dřevěné hračky a podmalbu na sklo. Projekt hodláme 
předložit v rámci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko, případně Česká republika – Rakousko. Přepracovaný 
neinvestiční „měkký“ projekt Propagace kulturně-historického dědictví (tradičních 
řemesel) Jihočeského kraje formou zážitkové turistiky (pravidla chodu 
Návštěvnických center) bude Centrum pro komunitní práci jižní Čechy předkládat při 
následující podzimní výzvě opět do Grantového schématu na podporu regionálních a 
místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.  
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
• Nepočítejte s tím, že získání financí z EU je snadné – získaný „měšec“ si musíte 

tvrdě odpracovat. 
• Finance z fondů EU žádejte jen pro projekty, které chcete skutečně realizovat. 
• To, že vy sami svůj projekt považujete za potřebný a bohulibý, ještě neznamená, 

že jej tak vidí i ostatní. 
• Vězte, že získáním financí z fondů EU ještě nemáte vyhráno. To nejtěžší máte 

před sebou: projekt je nutné realizovat a po stanovený počet let ho udržet 
životaschopným. 

• Připravte se na to, že váš skutečný finanční podíl v případě kladného přijetí 
projektu bude vždy větší, než je uvedeno v projektové žádosti. 

• Zvažte, zda jste jako žadatel schopen zajistit spolufinancování budoucího 
projektu. 

• Po přijetí projektu neopomeňte vaše další kroky v rámci projektu konzultovat 
s příslušnou pobočkou Centra regionálního rozvoje.  
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• Nezapomeňte, že žadatel musí celý projekt (případně jeho první dvě etapy) 
předfinancovat z vlastních zdrojů. 

• Neustále myslete na to, že ke změnám zadávacích podmínek (např. v příručce pro 
žadatele) může dojít i v průběhu výzvy pro podávání žádostí. 

• Pravidelně sledujte příslušné webové stránky – i zdánlivě nepodstatná změna 
může vážně ohrozit včasné podání vašeho projektu. 

• Projektový záměr vždy konzultujte na příslušných úřadech a s příslušnými 
úředníky. 

• Pokud v projektu máte partnery, co nejdříve s nimi podepište partnerskou 
smlouvu.  

• Partnery projektu si pečlivě vybírejte a už v rámci předprojektové přípravy si je 
dobře otestujte. 

 
 
 
V červnu roku 2005 zpracoval ing. Ivo Moravec 
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Jánský vrch, o.p.s. 
 
Hlavní organizátor projektu 
Jánský Vrch, o.p.s. 
Jánský Vrch, č.p. 64, 790 70 Javorník 
Hlavní manažerka projektu: Hana Šnoblová, předsedkyně správní rady Jánský Vrch, 
o.p.s. 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Jitka Fidrichová, ing. Lukáš Fidrich 
 
Partneři:  
Město Javorník 
Vlastivědné muzeum Jesenicka 
  
Název projektu 
Centrum kultury a cestovního ruchu mikroregion Javornicko, obnovení 
muzejní činnosti na Javornicku a zkvalitnění prezentace oblasti 
  
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Společný regionální operační program 
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu  
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
Podopatření 4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu  
  
Nositel nebo žadatel 
Vlastivědné muzeum Jesenicka  
  
Cíle projektu 
Projekt je zaměřen na zkvalitnění prezentace dosud málo známé turistické 
destinace a je výsledkem více než desetileté partnerské spolupráce 
Vlastivědného muzea Jesenicka, města Javorníku a společnosti Jánský Vrch, 
o.p.s. Předkládaná etapa řeší rozšíření a zkvalitnění nabídky turistických 
atrakcí s možností celoročního využití a jejich následnou širokou prezentaci.  
 
Cílové skupiny 
Školy a mládež všech věkových kategorií 
Turisté a cykloturisté vyhledávající rodinnou rekreaci 
Místní občané 
 

 39 



Název projektu  
Centrum kultury a cestovního ruchu mikroregionu Javornicko, obnovení muzejní 
činnosti na Javornicku a zkvalitnění prezentace oblasti 
 
Organizátor projektu 
Jánský Vrch, o.p.s. 
Jánský Vrch, č.p. 64, 790 70 Javorník 
Hlavní manažerka projektu: Hana Šnoblová, předsedkyně správní rady Jánský Vrch, 
o.p.s 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Jitka Fidrichová, ing. Lukáš Fidrich 
 

 
 
 
Počáteční záměr 
Původním záměrem projektu bylo navázat na Strategii zámku Jánský Vrch ve 
vztahu k veřejnosti na r. 2000–2002, vypracovanou v roce1999 Hanou Šnoblovou 
v rámci programu Nadace Open Society Fund Praha Brána muzea otevřená. 
Strategii přijali Okresní úřad v Jeseníku a zřizovatel – Vlastivědné muzeum 
Jesenicka, jehož detašovaným pracovištěm byl zámek až do roku 2001. Součástí 
strategického rozvoje byla mimo jiné spolupráce s občanským sdružením Společnost 
přátel zámku Jánský Vrch a založení obecně prospěšné společnosti Jánský Vrch, 
která se stala výkonným orgánem všech zúčastněných partnerů (dále JVOPS). 
Dlouhodobý program Komunitní centrum, vypracovaný JVOPS a občanským 
sdružením Společnost přátel zámku Jánský Vrch, zahrnoval investiční i neinvestiční 
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projekty, jejichž společným cílem bylo vytvořit ze státního zámku Jánský Vrch a jeho 
areálu nejen atraktivní turistický objekt, ale i místo pro vzdělávání a rekreační činnost 
dětí a mládeže a pro společenské a kulturní aktivity místní občanské komunity. 
 
Projekt Komunitní centrum zahrnuje úkoly investičního charakteru (rozdělené do 
několika etap) a neinvestiční programy. V souladu se strategickými rozvojovými 
plány mikroregionu Javornicko a Olomouckého kraje řeší problémy okrajového 
příhraničního regionu, spočívající v nedostatku ucelených turistických produktů, které 
by byly schopny nabídnout atraktivní aspekty kraje provázaně (např. vhodné 
dotváření turistických programů v případě nepříznivého počasí).  
 
Společným cílem bylo: 
– vyzkoušet nový způsob spolupráce občanské společnosti, samosprávy a státu 

v jehož centru by byla Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch  
– přesvědčit místní společenství, že památky zachované v této pohraniční 

oblasti představují potenciál, který – opravený a správně využitý – může 
výrazně obohatit společenský život a dokonce i vylepšit ekonomickou situaci 
mikroregionu 

– přesvědčit správní orgány, že muzea a památkové objekty nevznikly 
v určitých oblastech náhodně a mohou v daných oblastech za nových 
podmínek sloužit k dalšímu rozvoji  

 
JVOPS složením svého vrcholového orgánu – správní rady – garantovala zastoupení 
všech zainteresovaných složek. 
 
Inovativnost projektu Komunitní centrum spočívala především  
• ve struktuře managementu, v němž byly zastoupeny všechny stupně a druhy 

správy se zájmem o stav historického dědictví. Toto spojení bylo do jisté míry 
modelové a mohlo být použito i u jiných instalovaných památkových či muzejních 
objektů. 

• ve spolupráci na společném zájmu lidí bez generačních a sociálních rozdílů 
• v propojení odborníků s životem komunity, jež mohlo být prospěšné zájmu všech 
• v propojení s mikroregionálním rozvojem ve prospěch všech zúčastněných  
 
Komunitní centrum je dlouhodobý projekt, z něhož jsme v roce 2001 v rámci finanční 
podpory z SF EU realizovali 1. etapu investičních programů. Pro program Neziskové 
organizace na cestě do Evropské unie jsme k realizaci původně vybrali 5. a 6. etapu 
z části investiční: oprava dvou památkově chráněných budov a dvou pronajatých 
prostorů v areálu zámku, ve kterých mělo vzniknout následující: 
• vhodné ubytování pro dětské vícedenní programy pro poznávání zámku a 

okolí  
• výstavní a depozitní prostory pro  

• činnost dětského muzea  
• obnovení činnosti městského muzea, přerušené v 60. letech vládním 

nařízením, jehož sbírkový fond je uložen na zámku Jánský Vrch  
• odpovídající prostory pro sídlo JVOPS  
• prostory pro levnější ubytování cykloturistů  
• expozice plynárenského a dětského muzea  
• vhodné ubytování pro dětské vícedenní programy pro poznávání zámku a 

okolí  
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• multifunkční hala nad bývalou kočárovnou na nádvoří zámku, sloužící pro 
semináře, školení, bály aj., využívaná JVOPS i správou zámku  

 
 
Příprava projektu  
V průběhu přípravy projektu došlo k několika změnám: 
 
Proměny původního projektového záměru  
• odrážely zásadní změnu situace týkající se správy státního zámku Jánský Vrch. 

Od 1. ledna 2002 přešla správa zámku z Vlastivědného muzea Jesenicka na 
Památkový ústav v Olomouci (od 1. 1. 2003 došlo ke změně názvu na Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci – dále NPÚ Olomouc). 
Nový zřizovatel nepřevzal smlouvy o spolupráci Vlastivědného muzea Jesenicka 
a JVOPS, a přestože v prosinci 2002 byla podepsána nová smlouva o spolupráci, 
tato smlouva byla jen obecnou deklarací a navzdory všem dalším jednáním došlo 
pouze k pronájmu jedné budovy v areálu zámku. Předjednaný pronájem druhé 
budovy, v níž měly být zřízeny expozice vývoje plynárenství, expozice dětského 
muzea, ubytování a multifunkční hala, se neuskutečnil. Významný partner 
Severomoravská plynárenská a.s., ochotný vložit do oprav budovy 2 miliony Kč, 
od tohoto záměru postupně upustil.  
V druhé pronajaté budově čp. 64 realizovala JVOPS svůj záměr na zřízení zázemí 
Dětského muzea a vlastní kancelář společnosti. Realizace se z provozních 
důvodů uskutečnila mimo tento projekt, a to díky finančnímu přispění Úřadu pro 
ochranu demokracie při ambasádě USA, Nadaci Open Society Fund Praha, 
Severomoravské plynárenské, a.s., a Krajského úřadu v Olomouci. Vzniklo 
středisko pro mladé aktivní ochránce přírodního a kulturního dědictví 
mikroregionu, které vychovává k zájmu o věci veřejné a k pocitu sounáležitosti 
s rodným krajem.  

• JVOPS postupně přešla k realizaci další z investičních etap dlouhodobého 
projektu, jež zahrnovala obnovení muzejní činnosti na Javornicku, a začala hledat 
novou budovu v centru města, která by byla vhodná pro realizaci. 

• Městský úřad v Javorníku v radě města projednal dlouhodobý pronájem budovy 
v centru památkové zóny a nabídl ji Vlastivědnému muzeu Jesenicka, aby zde 
zřídilo detašované pracoviště k prezentaci sbírek bývalého městského muzea a 
obnovilo jeho činnost. V přízemí budovy bude Město Javorník provozovat 
informační středisko a JVOPS zde získá prostory pro činnost Dětského muzea, 
jehož je od roku 2002 provozovatelem. 

 
Proměny partnerství odrážejí změnu obsahu projektu 
• Původní hlavní partneři: 

• Jánský Vrch, o.p.s. 
• NPÚ Olomouc 
• Město Javorník 
• Severomoravská plynárenská, a.s. 

• Na podzim roku 2003 od smlouvy o spolupráci jednostranně odstoupil NPÚ 
Olomouc. 

• Koncem roku 2004 potvrdil člen správní rady SMP ing. T. Kupka zájem 
společnosti o další spolupráci týkající se drobných finančních příspěvků na činnost 
Dětského muzea, avšak ztrátu zájmu o větší spolupráci se státním zámkem. 
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• Koncem roku 2004 bylo obnoveno partnerství mezi společností JVOPS, městem 
Javorník a Vlastivědným muzeem Jesenicka k realizaci projektu pod novým 
názvem Centrum kultury a cestovního ruchu mikroregion Javornicko, 
obnovení muzejní činnosti na Javornicku a zkvalitnění prezentace oblasti. 

 
Proměny nositelů projektu 
• Nositelem původně zamýšleného projektu měla být společnost Jánský Vrch, o.p.s. 
• Nositelem nového projektu bude Vlastivědné muzeum Jesenicka; zbývající 

partneři se budou podílet podle přesně vymezených rolí, podchycených ve 
smlouvě o budoucí spolupráci. 

 
Proměny názvu projektu  
• Původní název Komunitní centrum jsme změnili na Centrum kultury a 

cestovního ruchu mikroregion Javornicko z praktického důvodu: aby byl 
srozumitelný pro všechny zájemce. 

• K rozšíření názvu na Centrum kultury a cestovního ruchu mikroregion 
Javornicko, obnovení muzejní činnosti na Javornicku a zkvalitnění 
prezentace oblasti došlo na začátku roku 2005.  

 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Předkládaná etapa řeší rozšíření a zkvalitnění nabídky turistických atrakcí s možností 
celoročního vyžití a navazuje na bohatou muzejní tradici města Javorník. Na počátku 
20. století byla v Javorníku zpřístupněna dvě muzea – městské a zámecké –, obě 
však byla v 2. polovině 20. století zrušena. Zachovaný sbírkový fond, spravovaný 
Vlastivědným muzeem Jesenicka, tento projekt znovu zpřístupní veřejnosti. Pro 
naplnění tohoto záměru Vlastivědné muzeum Jesenicka spolu s partnery – městem 
Javorníkem a společností Jánský Vrch, o.p.s. – v Javorníku zřídí detašované muzejní 
pracoviště, které naváže na bohatou muzejní tradici města a zároveň rozšíří počet 
celoročních služeb pro turisty. 
 
Prostory pro činnost muzea poskytlo Město Javorník v budově č.p. 417 a souhlasí 
s rekonstrukcí a s dlouhodobým pronájmem této nemovité kulturní památky, která je 
součástí městské památkové zóny a dosud nebyla pro cestovní ruch využívána.  
Budova je dvoupodlažní, s částečným podsklepením. Přízemí objektu je určeno pro 
veřejnost a je funkčně a tematicky členěno pro prezentaci mikroregionu a muzejní a 
kulturní činnost. Z reprezentativní haly bude vstup do následujících prostor: 
 
• variabilní expozice vhodná pro výstavy, koncerty, přednášky... 
• expozice mýdlářství, které zde podle dochovaných pramenů bylo v 19. století 
• expozice Dětského muzea, založeného v roce 2002 společností Jánský Vrch, 

o.p.s 
• informační centrum s prodejnou suvenýrů převážně rukodělné řemeslné výroby 
• archeologická expozice ve sklepení 
 
Veřejnosti bude sloužit i část 1. patra 
• rozlehlá chodba využitá jako úvod a vstup do stálé expozice 
• stálá expozice muzea, umístěná v prostorném sále 
• víceúčelový prostor pro prezentaci, pořádání workshopů a přednášek 
 
Správa muzea bude využívat dvě z místností v uličním průčelí domu. 
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Rozsáhlá a prostorná půda je navrhována pro depozitní prostory a dílnu Dětského 
muzea. Objekt bude bezbariérově přístupný, vybavený průchozím výtahem a 
bezbariérovým sociálním zařízením. 
 
Cílem konečného projektu je: 
• obnova muzejní činnosti, pořádání výstav, vzdělávacích seminářů, programů pro 

mládež a prodejních akcí souvisejících s tradiční řemeslnou výrobou 
• zlepšení široké prezentace zajímavostí a krás mikroregionu prostřednictvím 

informačního centra a jejich využití v turistickém ruchu 
• rekonstrukce nemovité kulturní památky, jež je součástí městské památkové zóny 

a dosud nebyla využita pro účel cestovního ruchu 
 
Projekt Centra kultury a cestovního ruchu 
• zvýší přitažlivost regionu pro turisty 
• zvýší příjmy z cestovního ruchu subjektů podnikajících v cestovním ruchu 
• prodlouží délku pobytu turistů v regionu 
• vytvoří minimálně tři nová pracovní místa, a tím přispěje ke snížení vysoké 

nezaměstnanosti v oblasti 
• zlepší komunikaci a spolupráci na rozvoji přeshraničního cestovního ruchu 
 
Prostřednictvím aktivit založených na udržitelném rozvoji oblasti projekt pomůže 
zlepšit kvalitu života obyvatel a vytvořit novou image mikroregionu jako místa pro: 
• vzdělávání 
• zábavu a rekreaci 
• tvůrčí, rekreační a kulturní aktivity mládeže 
 
Partneři projektu  
Vývoj partnerských vztahů je popsán v odstavci Příprava projektu. Smlouva o 
budoucí spolupráci je předána k připomínkám na Krajský úřad v Olomouci (zřizovatel 
nositele projektu Vlastivědného muzea Jesenicka) a v brzké době očekáváme její 
uzavření.  
 
Podání projektu do fondů EU  
Vzhledem ke složitému vývoji partnerských vztahů (viz předchozí) není projekt 
z časových důvodů zpracován tak, aby mohl být podán v termínech závazných pro 3. 
kolo výzvy Společného regionálního operačního programu. 
Na projektu se však dále pracuje a je připravován k předložení ihned po vyhlášení 4. 
kola Společného regionálního operačního programu. Pokud nedojde ke změnám 
podmínek, bude předložen v rámci: 
– Priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
– Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
– Podopatření 4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 
 
Získané zkušenosti  
• Vše záleží na jednotlivcích, s nimiž se v průběhu řešení setkáte, a to v pozitivním i 

negativním smyslu. 
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Možnosti, jak zmenšovat případná rizika 
• Od prvních kroků spolupracovat s právníky a pořizovat zápisy, deklarace, smlouvy 

o budoucí spolupráci, smlouvy o spolupráci... NNO to většinou vědí, problém je 
ovšem ve finanční rovině. 

• Ve větší míře spolupracovat s partnery regionálními: řešenou problematiku 
většinou více chápou a chtějí řešit. 

• Mít připravena variantní řešení problému. 
 
 
Co nám projekt dal a vzal 
Pozitivní zjištění 
Když člověk chce, vždy se najde řešení a osoba, která mu pomůže. 
 
Počátek realizační fáze  
Vzhledem k tomu, že zájem o realizaci projektu vyslovil zájem odbor kultury 
Olomouckého kraje, lze předpokládat, že k začátku realizace dojde nejpozději nv 
roce 2006, a to buď v rámci další výzvy k předkládání projektu v rámci SROP, nebo 
z jiných fondů.  
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Vedle již výše zmíněných zkušeností znovu opakuji, že vše záleží na jednotlivcích, s 
nimiž se v průběhu řešení setkáte, a to v pozitivním i negativním smyslu. Je tedy 
nutné počítat s tím, že ani deset let úspěchů a inovativních řešení nedává jistotu, že 
budou pokračovat. Je proto nutné mít k dispozici varianty řešení – nejen projektové, 
ale i na osobní úrovni.  
 
 
 

 
V červnu 2005 zpracovala Hana Šnoblová 
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Koník, o.s. 
 
Hlavní organizátor projektu 
KONÍK 
U Tří lvů 4, 37 01 České Budějovice 
Hlavní manažerka projektu: Mgr. Pavla Oriniaková, PhD. 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Jitka Klailová, Mgr. Markéta Berkovská, Mgr. Pavlína Kosíková 
 
Partneři 
o.s. Mesada 
Motor Jikov Group 
Jihočeská rozvojová, o.p.s. 
 
Název projektu 
Projekt 1: Regionální spolupráce pro rozvoj podporovaného zaměstnávání 
v Jihočeském kraji 
Projekt 2: Vytvárení pracovních míst pro nízkokvalifikované a handicapované 
v Jihočeském kraji 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Projekt 1: Phare 2003 RLZ 
Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 
vyloučením, 1. výzva 
     
Projekt 2: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Priorita: 3.2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí 
Opatření 3.2.1 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených 
sociální exkluzí,  
 
Nositel nebo žadatel 
KONÍK, o.s. 
 
Cíle projektu 
Projekt 1: Rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání v Jihočeském kraji a 
vzdělávání pracovních konzultantů. Projekt 2: Vytváření pracovních míst, 
motivace, trénink a výběr zaměstnanců z cílové skupiny  
Pilotní ověření nové metodiky na devíti pracovních místech partnera.  
Zaměstnání celkem 33 osob na nových pracovních místech, dále 15 osob na 
místech v nabídce ÚP. 
 
Cílové skupiny 
Projekt 1: Lidé s postižením a sociálním znevýhodněním 
Projekt 2: Lidé s postižením a lidé s nízkou kvalifikací 
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Název projektu 
Integrace lidí ze znevýhodněných skupin na otevřeném trhu práce a ve společnosti 
v Jihočeském kraji 
 
Organizátor projektu 
Koník, o.s. 
 

 
 
 
Počáteční záměr 
Rok 2003: Počáteční záměr, který tvořil základ žádosti o grant Nadace Open Society 
Fund Praha z programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie, byl 
založen na představě vytvoření partnerství pro zaměstnanost, jež umožní vzájemnou 
komunikaci a spolupráci mnoha organizací a institucí při řešení problematiky 
integrace znevýhodněných skupin do společnosti a trhu práce. Partnerství mělo 
vytvářet strategii zaměstnávání znevýhodněných skupin, postavenou na analýzách – 
strategii, která bude základem společných projektů.  
 
Projekty měly řešit dlouhodobě přetrvávající situaci na trhu práce, kdy se lidé s 
postižením podílejí na celkové nezaměstnanosti 13 %, což je nejhorší situace u 
marginalizovaných skupin. Pro postižené, a zejména pro ty se středním a vyšším 
vzděláním, existuje jen nízký počet volných pracovních míst.  
 
Zpočátku jsme si představovali, že vzniklé projekty budou zaměřeny na dvě oblasti, a 
to primárně na trh práce a sekundárně na podporu lokální sociální ekonomie.  
 
 
Příprava projektu 
 
Rok 2003:  
Upřesnění projektového záměru orientovaného na trh práce 
 
Rozhodli jsme se, že cílem evropského projektu bude rozvoj podporovaného 
zaměstnávání v Jihočeském kraji formou implementace této služby v partnerských 
organizacích, které poskytují jiné sociální služby cílové skupině, a dále vznik 
místních partnerství v sedmi okresních městech Jihočeského kraje. 
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Protože nebyly známy žádné zadávací podmínky, byl projekt uvažován paralelně ve 
třech modulech: 

• Rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání 
• Propojení podporovaného zaměstnávání se službami zaměstnanosti 
• Podpora integrace osob ze znevýhodněných skupin  

 
Kroky, které proběhly k přípravě projektu 

– Výběr partnerských organizací 
– Proškolení partnerských organizací v podporovaném zaměstnávání. Nepodařilo 

se je však získat pro další spolupráci na projektovém záměru. Protože 
mezitím vznikly nové pobočky o. s. Mesada, mohli jsme v projektovém záměru 
pokračovat a orientovat se na spolupráci s tímto jediným partnerem.  

– Definování cílových skupin pro analytické práce 
– Analýza zaměstnávání lidí ze znevýhodněných skupin na otevřeném trhu práce 

v Jihočeském kraji 
– Zpracování a podání projektového záměru pro Regionální radu NUTS II 

Jihozápad 
 
 
Rok 2004: 
 
Zpracování tréninkového projektu pod vedením konzultantů 
Networking 
Podání projektu 1 
 
Kroky, které proběhly k přípravě projektu 
 
1) Zpracování tréninkového projektu pod vedením konzultantů 

• Školení v rámci programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie 
• Konzultace v rámci programu MMR Phare AB CAP – Partnerství pro projekty 
• Získání finanční podpory projektu ze strany Jihočeského kraje (1,5 mil. Kč) 
• Úspěšná obhajoba tréninkového projektu rámci programu Neziskové 

organizace na cestě do Evropské unie 
• Úspěšná obhajoba tréninkového projektu rámci programu MMR Phare AB 

CAP – Partnerství pro projekty 
 
2) Networking 
Vytváření sítě kontaktů. Nepodařilo se navázat partnerství na podporu 
zaměstnanosti, jak bylo původním záměrem. Prezentací tohoto záměru jsme však 
získali kontakty mezi významnými subjekty, které se v projektu později staly našimi 
partnery (Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce) nebo byly významné 
z hlediska podpory projektu (Jihočeský kraj). 
Významné bylo zahájení spolupráce se společností KP Projekt, s.r.o 
(www.kpprojekt.cz), jež nás doporučila dalším subjektům. Náhodné jednání se 
zástupcem Motor Jikov Group proto vyústilo v předběžnou dohodu o spolupráci na 
projektu, a to zřejmě na základě takového předchozího doporučení. 
 
3) Podání projektu 1 
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Pro částečné naplnění projektového záměru jsme využili možností Phare 2003 
OPRLZ, Opatření 2.1 – Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 
vyloučením, kam jsme v první výzvě podali projekt Regionální spolupráce pro rozvoj 
podporovaného zaměstnávání v Jihočeském kraji.  
 
 
Rok 2005: 
 
Zpracování projektu 2 
Zapojení se do dalších evropských projektů jako partnerská organizace  
Zpracování projektu 3 
 
1) Zpracování projektu 2 
Ve spolupráci s KP Projekt a Motor Jikov, a.s., byl zpracován projekt Vytváření 
pracovních míst pro začlenění nezaměstnaných nízkokvalifikovaných a 
handicapovaných osob v Jihočeském kraji. Původně měl být nositelem projektu 
Motor Jikov, a.s., odstoupil však těsně před uzávěrkou podání projektu. Jeho pozice 
partnera projektu byla pro celý projekt klíčová a vypovídá o společenské 
odpovědnosti firmy. K tomu, abychom se mohli odvážit projekt podat jako žadatelé, 
nám pomohla přislíbená podpora Jihočeského kraje (1,5 mil. Kč). Celý projekt ale 
bylo třeba přepracovat.  
  
2) Zapojení se do dalších projektů jako partnerská organizace 
Jako partner jsme se zapojili do projektu Trojlístek, který podávala Oblastní Charita 
Strakonice v rámci Phare 2003 RLZ, Opatření 2.1. Projekt byl podpořen. Naše role 
v něm spočívá v poskytování služeb podporovaného zaměstnávání lidem ze 
znevýhodněných skupin. Do projektu se zapojila kancelář o.s. KONÍk ve 
Strakonicích. Naše účast v projektu naplňuje původní projektový záměr v modulu 
Rozvoj podporovaného zaměstnávání. 
 
Jako partner jsme se dále zapojili do projektu Podpora aktivního života 
handicapovaných osob ve vzdělávání, který realizuje Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Projekt byl 
podpořen v rámci 1. výzvy Opatření 3.2 – SROP. Naše účast v projektu naplňuje 
původní projektový záměr, v modulech Propojení podporovaného zaměstnávání se 
službami zaměstnanosti a Podpora integrace osob ze znevýhodněných skupin. 
 
Partnersky jsme se zapojili i do projektu Návrat do práce, realizovaný Městskou 
charitou České Budějovice. Projekt byl podpořen v rámci 1. výzvy Opatření 3.2 
SROP. Naše účast v projektu naplňuje původní projektový záměr, v modulu Podpora 
integrace osob ze znevýhodněných skupin. 
 
Iniciovali jsme projekt Jihočeská akademie pro vzdělávání a kvalitu sociální práce a 
spolupracovali jsme na jeho přípravě. Tento projekt podala Jihočeská rozvojová, 
o.p.s., v rámci OPRLZ, Priorita 3.2 – Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí, Opatření 3.2.1 – Sociální integrace a rovnost příležitostí, 
Program Vzdělávání poskytovatelů s zadavatelů v oblasti sociálních služeb a 
integrace specifických cílových skupin. Naše účast v daném projektu naplňuje náš 
původní projektový záměr v oblasti podpory lokální sociální ekonomie. Naše role 
spočívá zejména ve školení a v přenosu know-how při rozvoji služeb zaměstnanosti 
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u ostatních poskytovatelů sociálních služeb. Dosud nám není známo, zda bude 
projekt podpořen. 
 
3) Zpracování projektu 3 
V květnu 2005 jsme v rámci projektu 1 otevírali pobočku o.s. KONÍK v Táboře. Na 
místě jsme s ředitelem Úřadu práce v Táboře domluvili projektový záměr, který by 
reagoval na potřeby postižených lidí se středním a vyšším vzděláním a zároveň by 
umožnil podpořit vznik chráněných pracovních míst tak, aby mohla být vybavena 
nebo přizpůsobena zaměstnancům s postižením. Zpracovali a podali jsme projekt 
Více a lepší místa pro lidi s postižením, který jsme podali v rámci 2. výzvy Phare 
2003 RLZ.  
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Původně zamýšlený projektový záměr se v důsledku rozpadá do tří vlastních projektů 
(1, 2, 3) a další prvky tohoto projektového záměru hodláme realizovat jako 
partnerská organizace v dalších projektech, jež podaly jiné subjekty. Je to dáno 
zněním výzev a možnostmi v projektech, které jsou určeny uznatelnými aktivitami a 
uznatelnými náklady. Podstata projektu nicméně zůstává zachována. 
 
Projekt 1:  
Projekt částečně naplňuje původní projektový záměr, modul 1: Rozvoj 
podporovaného zaměstnávání.  
 
Obsah projektu 
V Jihočeském kraji bude rozvíjen program podporovaného zaměstnávání (PZ) lidí s 
handicapem na otevřeném trhu práce a tranzitní program (přechod žáků speciálních 
škol do práce, TP).  
1) v Táboře vznikne pobočka o.s. KONÍK poskytující služby PZ a TP.  
2) V Písku zavede o.s. Mesada program case managementu (CM).  
3) V ČB bude obnoven TP.  
4) V ČB vytvoří o.s. KONÍK program posilování motivace cílových skupin.  
5) Pracovníci o.s. KONÍK a o.s. Mesada se budou vzdělávat v problematice 
standardů kvality sociálních služeb a budou se podílet na řízení a monitoringu 
projektu.  
6) Podpůrnou aktivitou je propagace služby PZ a TP. Služby PZ během doby trvání 
projektu využije 40 lidí, z toho 25 bude zaměstnáno, TP využije 15 lidí, z toho 5 najde 
zaměstnání (v ČB, Táboře, Písku). Poskytování služeb vychází z metodiky PZ. 
 
Rozpočet projektu: €132 053  
 
Projekt 2: 
Projekt částečně naplňuje původní projektový záměr ve smyslu vzniku partnerství pro 
zaměstnanost a návrhu a realizace nových nástrojů na podporu zaměstnanosti osob 
ze znevýhodněných skupin. 
 
Obsah projektu:  
Cílem projektu je zaměstnat 33 osob s postižením a nízkou kvalifikací na nově 
vytvořených pracovních místech na otevřeném trhu práce v Jihočeském kraji a 15 
dalších osob na místech, jež budou aktuálně nabízena úřady práce v Jihočeském 
kraji, a zvýšit zaměstnatelnost u 52 osob. 
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Pilotní fáze projektu bude probíhat v Českých Budějovicích. V této fázi bude 
vytvořeno 9 pracovních míst na pracovištích partneru projektu – zaměstnavatelů. 
Místa budou detailně specifikována a budou prezentována 150 osobám z cílové 
skupiny v úvodním motivačním kurzu, kde bude vybráno 20 osob, které se dále 
zúčastní skupinového poradenství a individuálních pohovorů. Při těch bude vybráno 
devět vhodných nových zaměstnanců na nová pracovní místa. Bude jim poskytnuta 
podpora při vstupu do zaměstnání a zaměstnatelé upraví pracovní místa podle 
potřeb lidí z cílové skupiny. Nově zaměstnaným lidem z cílové skupiny bude 
nabídnuta paleta nástrojů, které budou sloužit po dobu šesti měsíců k tomu, aby se 
na místě dobře zaškolili, osvojili si pracovní návyky a integrovali se do pracovního 
týmu s cílem udržení zaměstnání. Jedenáct osob, jež prošly skupinovým 
poradenstvím, ale nebyly vybrány na pracovní místa, se bude nadále účastnit 
konzultací, tři z nich se zaměstnají na aktuálně nabízených pracovních místech. U 
osmi dalších se zvýší zaměstnatelnost a mohou být zařazeny mimo projekt do 
programu podporovaného zaměstnávání o.s. KONÍK a o.s.Mesada. 
 
Ze zkušeností z pilotní fáze projektu – vytváření a specifikace pracovních míst – 
bude vytvořena metodika a bude probíhat informační a komunikační kampaň, cílená 
na 500 dalších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Cílem kampaně je vytvořit a 
specifikovat šest nových pracovních míst pro cílovou skupinu v každém okrese 
(Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Strakonice+Prachatice), celkem 24 pracovních 
míst. 
 
V každém okrese proběhnou motivační kurzy pro celkem 600 osob a bude vybráno 
24 nových zaměstnanců. Zaměstnavatelé upraví pracovní místa dle individuálních 
potřeb. Novým zaměstnancům bude poskytnuta podpora při vstupu do zaměstnání a 
podpůrné služby obdobně jako lidem v pilotní fázi. Dále se zaměstná 12 lidí na 
aktuálně nabízených pracovních místech a 44 osob může přejít do programu 
podporovaného zaměstnávání. Projekt je realizován v širokém partnerství 
zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a služeb na podporu zaměstnanosti 
(o.s.KONÍK, o.s.Mesada, o.s M-centrum) a poskytovatelů služeb pro zaměstnavatele 
(Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská rozvojová, o.p.s). 
 
Rozpočet projektu: 7 520 252 Kč, z toho Jihočeský kraj: 1 500 000 Kč, ESF a státní 
rozpočet: 6 020 252 Kč. 
 
Projekt 3:  
Cílem projektu je nalézt pro minimálně 15 postižených osob se středním a vyšším 
vzděláním pracovní uplatnění odpovídající dosaženému vzdělání, zejména 
v okresech České Budějovice a Tábor. Minimálně 200 osob bude informováno o 
možnostech vzdělávání a pracovního uplatnění. Minimálně 35 osob se zúčastní 
dalšího vzdělávání, z toho nejméně 30 osob kurzů informačních technologií, což 
povede ke zvýšení šancí na trhu práce. Pracovní místa budou aktivně vyhledávána 
screeningem a individuálním poradenstvím pro zaměstnavatele. Po celou dobu 
projektu jsou realizovány aktivity vedoucí k motivaci zaměstnavatelů. Vybraným 
zaměstnavatelům bude zapůjčeno vybavení a umožněny stavební úpravy tak, aby 
vzniklé chráněné pracovní místo odpovídalo potřebám konkrétního pracovníka 
s postižením. Na projektu spolupracují Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce 
Tábor a Oxyexe International. 
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Rozpočet projektu: €64 921 
 
 
Partneři projektu  
Projekt 1:  
o.s. Mesada Písek, o.s. Mesada České Budějovice. S Mesadou máme zkušenosti ze 
spolupráce z projektu Palmif v letech 2000–2002. Doufáme, že společný projekt 
posílí naše vztahy. 
 
Projekt 2:  
o.s. Mesada 
o.s. M-centrum – nový partner; v jednáních bylo zpočátku třeba překonat nedůvěru, 
ale díky velké vstřícnosti, otevřenosti a spolehlivosti na obou stranách se spolupráce 
na přípravě projektu rozvinula dobře. 
Jihočeská hospodářská komora – informování o vzájemné činnosti, účast na 
společných akcích a deklarování snahy o společný projekt probíhaly již od roku 
2004, a v době psaní projektu v roce 2005 proto nenastal závažný problém. 
Jihočeská rozvojová, o.p.s – spolupráce již na přípravě projektu Jihočeská 
akademie, proto i na tomto projektu spolupráce probíhala hladce. 
Zaměstnavatelé: členové Motor Jikov Group: Motor Jikov, a.s., Fostron, a.s., Motor 
Jikov slévárny litiny, a.s., Investix, bytové družstvo 
Na přípravě projektu spolupracovala společnost KP Projekt, s.r.o. Jedině díky tomu 
bylo například možné získat včas všechny podklady od všech partnerů, sami bychom 
to nedokázali. 
 
Projekt 3:  
Úřad práce Tábor – vzhledem k zahájení práce pobočky o.s. KONÍK v Táboře bylo 
naším prvním krokem navázání spolupráce s ÚP Tábor. Spolupráce se rozvíjí 
standardně na základě písemné dohody.  
Jihočeská hospodářská komora – další partner projektu – viz výše. 
 
Podání projektu do fondů EU 
Projekt 1: 30. 6. 2004, Phare 2003 OP RLZ 
Důvod: možnost budování kapacit a vzniku pobočky o.s. KONÍk v Táboře.  
Výsledek: podpořeno 
Výše grantu: €132 053 
S partnerem byla podepsána písemná smlouva. Na výsledky výběru projektů jsme 
čekali čtyři měsíce a od té doby jsme na podpis smlouvy k projektu čekali dalších pět 
měsíců. Peníze po podpisu smlouvy došly těsně v limitu určeném pro zaslání (tj. 45 
dnů), došly 44. den. Celkem jsme od podání projektu do obdržení peněz na jeho 
realizaci čekali 11 měsíců. První měsíc projektu jsme museli předfinancovat ze 
svého. 
 
Projekt 2: 18. 3. 2005, OP RLZ, 2.1. Oznámení výsledků hodnocení již nabralo 
zpoždění šest týdnů oproti původnímu předpokladu… ještě je nevíme. 
 
Projekt 3: 10. 6. 2005. Hodnocení snad proběhne do září 2005. 
 
Získané zkušenosti 
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• Umíme zjišťovat potřeby cílových skupin a reagovat na ně. 
• Umíme vyhledávat a oslovovat vhodné partnery a vytvářet partnerské dohody. 
• Umíme psát evropské projekty. 
• Víme, že od podání projektu ke schválení a k realizaci uplyne velmi dlouhá 

doba. 
• Víme, že základem projektu je dostatečný finanční kapitál organizace. 

 
Co nám projekt dal 
Projekt 1 jsme již začali realizovat – tj. jsou poskytovány služby na podporu 
zaměstnanosti cílových skupin v Táboře, Písku a Českých Budějovicích. 
 
Proces přípravy projektů nám přinesl zejména síť kontaktů a partnerů v Jihočeském 
kraji. 
Osobním poznatkem je, že vše rozhoduje náhoda, která přeje připraveným. 
Díky podpoře z Nadace Open Society Fund Praha a CEE Trustu jsme konečně 
získali prostředky na uhrazení práce spojené s přípravou projektů takového rozsahu.  
 
 
Co nám projekt vzal 
Projekt 1 je poměrně náročný z hlediska administrativy (měsíční plány a zprávy, 
vedení účetnictví projektu), což nás značně časově vytěžuje. Podobně náročné 
budou zřejmě i další projekty.  
 
Proces přípravy projektů nám tedy vzal zejména čas: vyplňování formulářů není 
uživatelsky příjemné a zdržuje víc, než jsme zpočátku očekávali.  
 
Rozhodně nepříjemnou zkušeností bylo nedoručení našeho projektového záměru na 
jednání Regionální rady NUTSII, což bylo způsobeno chybou pracovnice podatelny. 
Vše se nakonec napravilo, ale od té doby vše posíláme ne doporučeně, ale 
s návratkou, a pokud je to velmi důležité, ještě ověřujeme, že dokument je ve 
správných rukou. 
 
 
Počátek realizační fáze  
Projekt 1: 2. 4. 2005. Projekt je realizován podle plánu. Služby poskytované 
v projektu budou snad po jeho dokončení hrazeny z prostředků na úhradu služeb 
pracovní rehabilitace a poradenství úřadů práce – záleží na tom, zda to bude možné 
vzhledem k metodickým pokynům z MPSV.  
Projekt 2: v případě, že bude podpořen, snad září 2005. 
Projekt 3: v případě, že bude podpořen, snad září 2005. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  

• Přemýšlejte delší čas nad projektovým záměrem. 
• Ověřte si své úvahy průzkumem potřebnosti plánovaných aktivit přímo u 

potenciálních uživatelů služeb. 
• Prezentujte svůj záměr širokému okruhu lidí, partnerů, subjektů, věnujte se 

budování sítí vztahů. 
• Zapojte partnery přímo do přípravy projektu. 
• S partnery sepište písemné dohody. 
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• Do projektu nezapomeňte zahrnout vysokou částku pro zpracování účetnictví 
projektu. 

• Udělejte si představu o tom, jak projekt vaši organizaci finančně vyčerpá 
(předfinancování, DPH, dofinancování) – pomocí programu Cash Flow 
Management pro NGO. 

• Rezervujte si na vyplňování formuláře třikrát delší čas, než jste byli dosud 
zvyklí. 

• Obrňte se trpělivostí při čekání na výsledky hodnocení a při čekání na podpis 
smlouvy. 

• Nespoléhejte se na projekt jako na zdroj financování organizace od určitého 
období – formální zdržení projektu mohou vaši organizaci doslova zabít dřív, 
než projekt začne. 

• Hlídejte si své duševní vlastnictví a autorská práva! 
 
 
V červnu 2005 zpracovala Pavla Oriniaková, Ph.D. 
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Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek 
 
Hlavní organizátor projektu 
Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek 
Pražská 947, 280 00 Kolín 
Hlavní manažer projektu: Mgr. Vladimír Rišlink, předseda sdružení 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Jindřich Záhorka, MgA. Irena Swiecicki 
 
Partneři 
Město Kolín 
Středočeský kraj 
Regionální muzeum v Kolíně 
 
Název projektu 
Investiční projekt: Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního 
centra 
Neinvestiční projekt: Kolínský zámek jako centrum cestovního ruchu 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Investiční projekt: Operační program SROP 3.4.2, Opatření 4.2 – Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a 
místní infrastruktury CR 
Neinvestiční projekt: Operační program SROP 3.4.1, Opatření 4.1 – Rozvoj služeb 
pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu 
 
Nositel nebo žadatel 
Investiční projekt: žadatel Město Kolín 
Neinvestiční projekt: žadatel Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek 
 
Cíle projektu 
Všeobecným cílem investičního projektu je revitalizace zdevastovaného areálu 
kolínského zámku pro potřeby místní komunity a zviditelnění kulturní památky pro 
účely cestovního ruchu. 
Všeobecným cílem neinvestičního projektu je využití památkově chráněného 
areálu kolínského zámku pro rozvoj cestovního ruchu ve východní části 
Středočeského kraje. 
 
Cílové skupiny 
Obyvatelé města Kolín a kolínského regionu 
Návštěvníci kolínského regionu 
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Název projektu 
Revitalizace kolínského zámku pro účely kulturního a komunitního centra 
Kolínský zámek jako centrum cestovního ruchu 
 
Organizátor projektu 
Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek  
 

 
 
Počáteční záměr  
Počátečním záměrem projektu byla záchrana rozsáhlého a zdevastovaného areálu 
kolínského zámku a jeho využití pro potřeby místní komunity a návštěvníků města a 
kolínského regionu. V roce 2002 se majitel objektu – Město Kolín – rozhodl některé 
části památkově chráněného areálu rozprodat soukromým investorům. Proti tomuto 
záměru, vedoucímu k nenávratnému porušení integrity areálu, protestovala skupina 
obyvatel, jež iniciovala vznik občanského sdružení Lapis refugii – Sdružení pro 
kolínský zámek. Záměrem sdružení bylo dosáhnout dohody s vedením města Kolín, 
a iniciovat tak vypracování projektu na kultivovanou revitalizaci zámeckého areálu, 
který svým historickým významem, rozsahem a polohou v centru města poskytuje 
optimální zázemí pro rozvoj nedostatkových kulturních a komunitních aktivit. 
Záměrem sdružení Lapis refugii bylo zároveň najít finanční zdroje umožňující 
uskutečnit v co nejbližším časovém horizontu postupnou revitalizaci zámeckého 
areálu. 
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Příprava projektu  
V počáteční fázi přípravy projektu iniciovalo sdružení Lapis refugii vznik partnerství 
s hlavními příspěvkovými organizacemi v Kolíně (Regionální muzeum, Městská 
knihovna, Městské informační centrum, Základní umělecká škola aj.), jejichž činnost 
směřuje k rozvoji kulturních a komunitních aktivit. Tímto způsobem došlo ke 
sjednocení názorů na záměr revitalizace zámeckého areálu a k zahájení mapování 
potřeb místní komunity. Za tímto účelem byly s žádostí o spolupráci a podporu 
postupně osloveny veškeré neziskové organizace působící na území kolínského 
regionu. Od počátku roku 2003 byla sdružením Lapis refugii zahájena soustavná 
jednání se zástupci Města Kolín, jejichž důvodem byla snaha přesvědčit vedení 
města o nutnosti spolupráce. Vedení města zpočátku k aktivitám sdružení a jeho 
partnerských organizací zaujímalo krajně odmítavý postoj a situace se změnila až po 
obměně rady města v září 2003. Sdružení Lapis refugii zároveň získalo podporu 
projektu ze strany Středočeského kraje. 
 
Teprve v roce 2004 vedení Města Kolín smluvně pověřilo sdružení Lapis refugii 
vypracováním projektu na revitalizaci zámeckého areálu pro účely kulturního a 
komunitního centra, který ve výsledné podobě obsahuje následující materiály: 
Stavebně historický průzkum, Koncepce využití celého zámeckého areálu, Objemová 
architektonicko urbanistická studie pro areál kolínského zámku, Pre-feasibility studie 
využití celého zámeckého areálu, Popis a logický rámec projektu, Koncepce využití 
vybrané budovy, Vyplnění projektové žádosti pro SF EU včetně zajištění veškerých 
povinných příloh a studií, Propagační materiály.  
 
Příprava projektu byla dokončena na konci roku 2004. Po celou dobu svého 
působení se sdružení Lapis refugii věnovalo intenzivní propagační kampani, díky níž 
se výrazně zvýšil zájem veřejnosti o dosud zcela opomíjený zámecký areál. 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Ve výsledné podobě došlo k přípravě dvou projektů – investičního, který řeší 
komplexní revitalizaci zámeckého areálu, a neinvestičního, který se zabývá dílčí 
problematikou zviditelnění a využití areálu pro účely cestovního ruchu. Do finální 
podoby, připravené k podání žádosti pro SF EU, byl zpracován neinvestiční projekt. 
Investiční projekt je třeba pro jeho značný rozsah realizovat v několika samostatných 
etapách v návaznosti na budoucí vyhlášení témat SROP. Neinvestiční projekt lze 
současně považovat za první etapu v rámci celkového záměru revitalizace 
kolínského zámku. 
 
Partneři projektu  
Město Kolín 
Jedná se o klíčového partnera, který je majitelem zámeckého areálu a současně 
předkladatelem investičního projektu revitalizace. Vůči aktivitám sdružení Lapis 
refugii zpočátku projevoval přezíravý či přímo krajně odmítavý postoj. V roce 2003 po 
četných jednáních projektu vyjádřil formální podporu. Konstruktivní spolupráce však 
mohla být navázána teprve poté, co v září 2003 došlo k politické obměně ve vedení 
města. V červnu 2004 město pověřilo sdružení Lapis refugii vypracováním projektu 
revitalizace zámeckého areálu. Smluvně podložená spolupráce trvala do prosince 
2004. Zpracovaný projekt revitalizace zámeckého areálu město oficiálně přijalo jako 
materiál, podle něhož by se měla odvíjet další budoucnost kolínského zámku. 
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K předložení projektové žádosti však dosud pro větší zájem města nedošlo. Prioritou 
města je v současné době především neuvážené budování průmyslové zóny, které 
představuje enormní finanční zátěž. 
 
Středočeský kraj 
Jedná se o klíčového partnera, který by se měl podílet na spolufinancování celého 
projektu. Středočeský kraj je zároveň zřizovatelem některých institucí (Regionální 
muzeum, Dům dětí a mládeže), jež mají zájem působit v areálu kolínského zámku. 
Partnerství v projektu je od roku 2003 podloženo písemnou podporou činnosti 
sdružení Lapis refugii. Aktivní vstup Středočeského kraje do řešení projektu je 
podmíněn přístupem majitele objektu – Města Kolín.  
 
Regionální muzeum v Kolíně 
Městská knihovna Kolín 
Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně 
Dům dětí a mládeže Kolín
Jedná se o partnery, kteří se metodicky podíleli na přípravě projektu a zároveň jsou 
budoucími uživateli některých částí zámeckého areálu. Spolupráce sdružení Lapis 
refugii s Regionálním muzeem je od roku 2003 podložena dohodou o partnerství, 
ostatní subjekty vyjádřily projektu písemnou podporu. 
 
Národní památkový ústav 
Tento partner se metodicky podílel na přípravě projektu. Spolupráce se sdružením 
Lapis refugii byla do března 2005 podložena dohodou o partnerství. 
 
Podání projektu do fondů EU  
Zaměření projektů k cestovnímu ruchu bylo zvoleno po konzultacích na 
Středočeském kraji, Regionální radě a Regionální rozvojové agentuře a na 
příslušném odboru Ministerstva pro místní rozvoj. Na těchto místech nám bylo 
vzhledem k charakteru a zaměření našeho projektu doporučeno projekt 
podávat k níže uvedeným opatřením a podopatřením. Investiční projekt: 
Operační program SROP 3.4.2, Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury 
CR. 
Neinvestiční projekt: Operační program SROP 3.4.1, Opatření 4.1 – Rozvoj služeb 
pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu. Vzhledem k jinde popsaným skutečnostem se podání grantu 
neuskutečnilo. 
 
Získané zkušenosti  
Zjednodušeně lze říci, že vše, s čím se realizátoři projektu při práci na projektu 
setkali, pro ně bylo přínosem. Jedním z nich byl samozřejmě cyklus seminářů 
vztahujících se ke Strukturálním fondům, kdy se ukázalo, že díky tomuto školení 
jsme v informování předběhli státní správu. V našem případě se jako hlavní riziko 
ukázalo obrovské vnitřní zadlužení vlastníka zámeckého areálu, který proto postrádá 
finanční prostředky na podporu většího projektu. Město Kolín se také jako hlavní 
partner ukázalo jako v podstatě nefungující a nepružná organizace, jejíž zájem na 
kvalitním projektu revitalizace kulturního dědictví je představován přáním pouze 
několika členů vedení města. V případě tak rozsáhlého areálu záleží více na politické 
situaci než na profesionální práci. Další poněkud překvapivou zkušeností byla slabá 
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spolupráce ostatních partnerů. Zde jsme zvolili v současných podmínkách a se 
současnými lidskými zdroji u partnerů nereálné strategické cíle. V případě vnitřního 
chodu občanského sdružení se jako hlavní problém ukázal nedostatek komunikace 
mezi realizátory přípravy projektu a ostatními členy sdružení, kteří se cítili „odstrčeni“. 
Cesta, jak tomu zamezit, vede přes pravidelné informování, zájem všech členů 
sdružení a dostatek času na celkovou přípravu projektu.  
 
Co nám projekt dal 
Osobní růst v oblasti řízení projektů, plánování, vedení týmu, PR aktivitách 
Zkušenosti v jednání s veřejnou správou 
Občanskému sdružení především díky PR aktivitám a mediální kampani vzrostla 
společenská prestiž, přesahující významem kolínský region. 
Kontakty na podobné organizace a jednotlivce zabývající se podobnou tematikou 
 
 
Co nám projekt vzal 
Představy o dobrém fungování veřejné samosprávy 
Očekávání snadného dorozumění několika lidí ve sdružení na základě shodného cíle 
Představy o ucelené smysluplnosti SF EU, a to především vzhledem k administraci 
těchto fondů českými institucemi 
 
Počátek realizační fáze  
Ani jeden z obou projektů nebyl doposud podán ke SF EU. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Vedle jedné z podmínek, a tou jsou peníze na spolufinancování projektu, je další 
důležitou věcí výběr partnera nebo partnerů. Nemělo by jich být mnoho a měli by se 
na přípravě projektu aktivně podílet – jejich zástupci by tedy měli být zapojeni přímo 
v realizačním týmu. Zástupcům firmy (pečlivě vybrané na základě referencí od 
důvěryhodných osob), která zpracovává studii proveditelnosti, poskytněte co nejvíce 
svých dat, co možná nejčastěji s nimi konzultujte a výsledek jejich práce ovlivňujte. 
Bez podpory některého zástupce veřejné správy nebo politika a bez přímluv na kraji 
je průchodnost projektu daleko menší. Při našem projektu také vzniklo napětí uvnitř 
organizace, a to především kvůli nedostatečné komunikaci mezi prací na projektu 
pověřenými osobami a zbytkem sdružení. Tým zpracovatelů proto musí umět své 
informace rychle předávat ostatním členům.  
  
 
V červnu 2005 zpracoval PhDr. Vladimír Rišling  
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Region Poodří 
 
Hlavní organizátor projektu 
Region Poodří 
Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54 Bartošovice 
Hlavní manažer projektu: ing. Oldřich Usvald, místopředseda svazku obcí 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Ivan Bartoš, ing. Vladimír Vavrečka 
 
Partneři 
Landschaftsrat Kuhländchen, Wiesenbach, Německo 
Mikroregion Odersko, Odry 
ČSOP Studénka 
 
Název projektu 
Investiční projekt: Rodný dům Johanna Gregora Mendela – návštěvnické 
centrum venkovského regionu  
Moravského Kravařska 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Operační program SROP 
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
Podopatření 4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 
 
Nositel nebo žadatel 
Nadační fond Rodný dům J. G. Mendela  
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je rozšíření nabídky turistické oblasti Poodří – Moravské 
Kravařsko v oblasti  
poznávacího, profesního, zábavního a rekreačního turismu a doprovodných 
služeb cestou  
rekonstrukce chátrajícího objektu, spojeného se jménem významné osobnosti 
19. století Johanna 
Gregora Mendela. 
 
Cílové skupiny  
Návštěvníci, turisté, cykloturisté 
Školní výlety 
Studenti 
Odborná veřejnost 
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Název projektu 
Mendelovo Kravařsko – znovu v Evropě 
 
Organizátor projektu 
Region Poodří 
Bartošovice, čp. 1 – zámek 
742 54 Bartošovice 
 

 
 
Počáteční záměr 
Projekt Mendelo Kravařsko – znovu v Evropě, který podal Region Poodří v rámci 
Programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie Nadace Open Society 
Fund Praha, byl zaměřen na obnovu a smysluplné využití historického potenciálu 
Moravského Kravařska.  
Historické Kravařsko (zhruba území opět už historického okresu Nový Jičín) bylo po 
staletí dobře prosperující enklávou, charakteristickou bezproblémovým soužitím 
moravského, německého a židovského etnika. Tato enkláva dala světu takové 
osobnosti jako Johann Gregor Mendel, Sigmund Freud či kardinál František 
Tomášek. Pochází odtud i rodina Janáčků a Krylů. Válka a následné období 
budování socialismu historické dědictví rozvrátilo a uvrhlo v zapomnění. Přesto zde 
přetrvává v odkazu slavných rodáků, fragmentech krajiny, zachovalých 
zemědělských usedlostech i panských sídlech, jež zde mnohdy byla centrem 
vzdělanosti a ekonomického pokroku. 
 
Záměrem projektu bylo a stále je dát historickému dědictví regionu aktuální 
obsah, který aktivizuje lidský potenciál a povede k trvale udržitelnému rozvoji 
regionu. 
 
Aktivity projektu byly zaměřeny na tyto cíle: 
1. cíl: Rekonstruovat Mendelův rodný statek do podoby komunitního a vzdělávacího 
centra s republikovou a mezinárodní působností (porozumění mezi národy, 
studentské výměnné pobyty, rozvíjení Mendelova odkazu, památník kravařského 
venkova). 
2. cíl: Využít výhodnou polohu zámku v Bartošovicích a v jeho prostorách zřídit Školu 
obnovy venkova jako vzdělávací centrum zapojené do sítě mezinárodních škol 
(Rakousko a Německo) v oblasti přípravy na vstup do EU pro samosprávy, 
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podnikatele a občanská sdružení v regionu a jeho okolí. Vytvořit regionální rozvojové 
struktury. 
3. cíl: Vytvořit komplexní turistický produkt poznávací turistiky, čerpající 
z historického a kulturního bohatství regionu, který svým zaměřením bude impulsem 
k dalšímu rozvíjení tohoto dědictví, ale i k rozvoji spolkového života v obcích, 
místních tradic, tradičních řemesel a v neposlední řadě služeb v oblasti turistického 
ruchu. Jako centrum udržitelné turistiky v regionu rekonstruovat chátrající areál vodní 
tvrze a zámku v Bravanticích (případně některý z opuštěných statků v blízkém okolí) 
do podoby volnočasového areálu mládežnických a dětských organizací a vstupního 
centra agroturistiky a regionální poznávací turistiky.  
 
Příprava projektu  
V souvislosti s plněním 1. cíle nedošlo během přípravy zpracování projektu do 
programu Evropské unie a do Společného regionálního operačního programu 
k žádným změnám. Původní záměr projektu byl v plném rozsahu naplněn a byla i 
dodržena strategie včetně harmonogramu. Projekt měl vydáno stavební povolení, 
čímž byla dána vlastní orientace a technické podmínky ke zpracování žádosti. 
Záměrem projektu bylo zpracování žádosti k získání finanční podpory na 
rekonstrukci rodného statku Johanna Gregora Mendela, který se ve Vražném-
Hynčicích v roce 1822 narodil a žil zde do roku 1833. V 11 letech odešel do základní 
školy v Lipníku, následovalo studium gymnázia v Opavě a Filozofického ústavu 
Univerzity v Olomouci. Od roku 1843 až do své smrti v roce 1884 pak Mendel působil 
v Brně. 
J. G. Mendel se proslavil pokusy spojenými se šlechtěním hrachu, jež započal v roce 
1856 ve skleníku opatství v Brně. V roce 1865 prezentoval svou původní práci 
s křížením hrachu a v roce 1866 ji publikoval ve sborníku. Teprve o 50 let později 
vešly jeho závěry z roku 1865 všeobecně ve známost jako Mendelovy zákony 
dědičnosti a J. G. Mendel byl nazván „otcem genetiky“. Jeho činnost a zaměření byly 
rozmanité – působil i jako astronom, meteorolog, zahradník a ovocnář, včelař, politik, 
obhájce klášterního majetku a ředitel Hypoteční banky moravské v Brně. 
Projekt byl nazván Rodný dům Johanna Gregora Mendela – návštěvnické centrum 
venkovského regionu Moravského Kravařska, byl podán a byl úspěšný v rámci 
Společného operačního programu MSK ve 2. kole výzvy. 
 
V rámci 2. cíle byla prohloubena činnost Školy obnovy venkova Regionu Poodří, 
která organizovala semináře a jednání se zaměřením na Operační programy, 
především pak Společný regionální operační program s využitím zkušeností 
získaných v rámci aktivit Programu Neziskové organizace na cestě do Evropské 
unie:  
5. června 2003 – seminář Společný regionální operační program za účasti zástupce 
MMR Ostrava, odboru Řídícího orgánu SROP 
5. prosince 2003 – seminář Strukturální fondy EU v ČR za účasti zástupců MMR a 
Sekretariátu Regionální rady MSK 
19. března – 2004 seminář Před vstupem České republiky do Evropské unie, na 
kterém přednášel Dr. Dan Marek, Palackého univerzita Olomouc 
6. května 2004 – seminář Společný regionální operační program a iniciativa Interreg 
III A za účasti KÚ MSK, odboru regionálního rozvoje, oddělení integrace a 
strukturálních fondů  
26. října 2004 – seminář Společný regionální operační program a další možnosti 
dotací za účastí zástupců Sekretariátu Regionální rady MSK 
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V souvislosti s rozvojem činnosti a aktivit Školy obnovy venkova došlo k posílení 
významu zámku v Bartošovicích, sídla Regionu Poodří a místa k pořádání seminářů 
včetně následného většího využití, prezentace a rozšířené nabídky poskytovaných 
služeb. 
 
Třetí cíl byl průběžně doplňován a jeho praktická realizace byla pozměněna. 
Především jde o možnost započetí rekonstrukce chátrajícího areálu vodní tvrze a 
zámku v Bravanticích do podoby volnočasového areálu mládežnických a dětských 
organizací a vstupního centra agroturistiky a regionální poznávací turistiky. Obec 
Bravantice získala tento areál do majetku, ale obecní zastupitelstvo záměr využití 
přehodnotilo a navrhlo jeho využití komerční se strategickým partnerem. Doposud 
není znám záměr obnovy této vodní tvrze. 
Jako náhradní projekt je ve spolupráci s ČSOP Studénka a vedením obce Velké 
Albrechtice připravován projekt výstavby repliky vodní tvrze v sousedství původního 
historického areálu. 
Záměr byl projednán na jednom z kulatých stolů v obci, je zahrnut do územního 
plánu obce a obec zahájila jednání k získávání pozemků. 
V dobré spolupráci s obcí Bílov byl připraven projekt výstavby historicky věrné a 
funkční repliky větrného mlýna. Projekt byl projednán s veřejností a podpořen 
vydáním brožury o historii větrných mlýnů v Poodří. 
V rámci rozvoje poznávací turistiky, čerpající z historického a kulturního bohatství 
regionu, byla zpracována Společná strategie rozvoje regionu Moravského Kravařska. 
Místní akční skupina Moravské Kravařsko zpracovala záměr na téma Efektivní 
využití přírodního a kulturního dědictví regionu Moravské Kravařsko, který byl včetně 
žádosti předložen do OP Multifunkční zemědělství a venkov Programu LEADER+. 
Z 31 předložených žádostí se záměr MAS Moravské Kravařsko umístil na 11. místě, 
podpořen nebyl a byl prvním náhradním projektem. 
Zkušeností a získaných informací bylo využito také při zpracování žádosti v rámci 
Grantového schématu Jednotný komunikační styl 2004 v Moravskoslezském kraji. 
Žádost byla podána na získání finanční dotace ve výši 90 % na projekt Za poznáním 
Moravského Kravařska a na prospektový a prezentační materiál v jazykových 
mutacích. 
 
Program: Společný regionální operační program 
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
Podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury CR 
Žádost byla zaregistrována 16. 3. 2005 na KÚ MSK, vyhodnocení proběhlo v červnu 
2005.  
 
Aktivity Regionu Poodří a turistické subregionu Poodří-Moravské Kravařsko byly 
rovněž prezentovány na výstavách cestovního ruchu, a to Regiontour 2005 v Brně, 
Holiday World 2005 v Praze a Dovolená a Region 2005 v Ostravě.  
V neposlední řadě je třeba uvést vydání brožury Moravské Kravařsko, která podává 
základní informace z historického a kulturního bohatství regionu. 
 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
V souvislosti s 1. cílem byl zpracován projekt včetně žádosti s názvem Rodný dům 
Johanna Gregora Mendela – návštěvnické centrum venkovského regionu 
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Moravského Kravařska. Zpracování tohoto projektu bylo prioritou a 1. cílem, který byl 
splněn dle původního záměru. Náležitosti zpracované v rámci projektu byly v souladu 
s vyhlášenými podmínkami Společného regionálního operačního programu 
Moravskoslezského kraje, 2. kola výzvy. 
 
Partneři projektu  
Region Poodří, Bartošovice  
Landschaftsrat Kuhländchen, Wiesenbach 
Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jičín 
Muzeum Novojičínska, Žerotínský zámek, Nový Jičín 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
Nadace Partnerství Brno 
SCHKO Poodří Studénka 
Společnost přátel Poodří Ostrava 
Český svaz ochránců přírody Studénka 
občanské sdružení Divous Odry 
Mendelovo gymnázium Opava 
Mikroregion Odersko, Odry 
 
S partnery, kteří se do projektu zapojili, byla sepsána Dohoda o partnerské 
spolupráci, jež obsahovala předmět dohody dle charakteru organizace a možnosti 
aktivní účasti v projektu. Hlavním partnerem projektu je Region Poodří, který se 
aktivně zapojil do přípravy projektové dokumentace a zpracování žádostí 
k předložení do SROP. Po realizaci projektu bude svazek obcí využívat 
poskytovaných služeb návštěvnickým centrem stejně jako jednotlivé obce svazku 
samostatně. 
Strategickým partnerem je Landschaftsrat Kuhländchen, který přislíbil finanční 
spoluúčast. Jednání s německým partnerem jsou zdlouhavá s nejistým výsledkem. 
Zkušenost je taková, že německá strana se ptá „proč už se to neudělalo, proč se to 
dělá tak“ atd., ale postavit se čelem k problému spolufinancování a jednoznačně 
sdělit, co mohou a nemohou, a zda ano či ne, nejsou ochotni. 
Další partneři projektu se budou podílet především na využití návštěvnického centra, 
a to pořádáním seminářů, školení a podobně.  
Onkologické centrum v Novém Jičíně přislíbilo finanční pomoc, ČSOP Studénka 
bude pomáhat při rekonstrukci zahrady a zapojení do koridoru zelených stezek 
Greenways. Společnost přátel Poodří bude zabezpečovat propagaci a prezentaci 
aktivit v časopise Poodří a Muzeum Novojičínska poskytne archiválie a exponáty, 
včetně odborných konzultací a odborné poradenské činnosti. 
Většina partnerů projektu dlouhodobě spolupracuje s Regionem Poodří a podílí se 
na rozvoji aktivit v rámci cestovního ruchu a ve venkovském prostoru.  
 
Podání projektu do fondů EU  
Projekt byl předložen do Společného regionálního operačního programu 
Moravskoslezského kraje, protože naplňoval podmínky a pravidla tohoto programu 
v oblasti místní infrastruktury cestovního ruchu. Na základě podmínek SROP bylo 
zřejmé, že záměr naplňuje opatření a podopatření včetně hodnotících kritérií 
v rozhodujících ukazatelích (vytvoření pracovních míst, ubytovacích kapacit, kulturní 
památka, význam osobnosti J. G. Mendela). 
Společný regionální operační program – SROP, 2. kolo výzvy  
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu  
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Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  
Podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury CR 
 
Vyhlášení výzvy: 1. října 2004 
Příjem žádostí: od 1. října 2004 
Ukončení příjmu žádostí: v úterý 30. listopadu 2004, do 12:00 hodin  
Žádost předložena: 30. 11. 2005 v 10:02 hodin 
 
Výše dotace: 
příspěvek ze strukturálních fondů – 19 015 975 Kč .............................. 67,5 % 
financování ze státního rozpočtu – 3 521 476 Kč.............................. 12,5 % 
financování z krajského rozpočtu – 1 972 027 Kč .............................. 7,0 % 
soukromé spolufinancování – 3 662 337 Kč ...............................13,0 % 
Celkové uznatelné náklady projektu – 28 171 815 Kč 
 
Neuznatelné výdaje celkem – 3 047 987 Kč 
Celkové náklady projektu – 31 219 802 Kč 
 
Projekt byl vybrán a dle sdělení ze dne 18. 2. 2005, které vydal Moravskoslezský kraj 
– hejtman kraje, byl doporučen k uzavření smlouvy financování z prostředků 
programu SROP. 
 
Získané zkušenosti  

• Nový pohled na věc ve vztahu k činnosti a aktivitám neziskových organizací 
zapojených do Programu Nadace Open Society Fund Praha 

• Nové kontakty s možnostmi komunikace a konzultace v budoucnosti 
• Průběžné seznamování se s aktuálním stavem Operačních programů 

v období 2002–2006 
• Výměna poznatků a zkušeností v rámci České republiky 

 
 
Co nám projekt dal 

• Orientaci v Operačních programem, které byly průběžně vyhlašovány 
• Seznámení se s všeobecnými podmínkami operačních programů, především 

SROP 
• Zkušenosti s psaním projektů, prezentace na modelových příkladech 
• Seznámení se s tvorbou základních stavebních prvků projektu (SWOT 

analýza, logický rámec, rozpočet projektu, harmonogram, CBA, studie 
proveditelnosti apod.) 

• Novou inspiraci – příklady a témata k využití v regionu, a to nejen v oblasti 
rozvoje venkova 

• Nové přátele  
 
 
Co nám projekt vzal 

• Především některé iluze o fungování ministerstev, krajů a jednotlivých 
programů 

• Měnící se podmínky po vyhlášení programu a v průběhu zveřejnění výzvy 
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• Složitost zpracování projektové dokumentace a žádosti k předložení do 
operačního programu, manažerování projektu, závěrečné vyúčtování 

• Ministerstva a kraje mají dostatečný prostor k přípravě podmínek jednotlivých 
programů a bohužel někdy na úkor žadatelů, kterým pak zbývá k předložení 
žádostí pouze 30–60 dnů oproti 90, s nimiž bylo původně počítáno. 

• Postoj německého partnera, který přislíbil finanční prostředky, ale po získání 
dotace se k této skutečnosti nepostavil čelem a doposud nebere zřetel na 
nové podmínky 

  
 
Počátek realizační fáze  
Projekt Rodný dům Johanna Gregora Mendela – návštěvnické centrum venkovského 
regionu Moravského Kravařska se v současné době nachází před podpisem 
smlouvy, byly upraveny podkladové materiály jako přílohy ke smlouvě. Současně 
probíhá výběrové řízení na dodavatele díla. 
Nadační fond Rodný dům J. G. Mendela se jako žadatel a investor projektu potýká 
s problémem v souvislosti se zabezpečením finančních prostředků na 
spolufinancování projektu. Tento stav vznikl postojem německého partnera, který 
přislíbil jisté finanční prostředky, jež nyní nejsou reálně k dispozici (na účtu 
Nadačního fondu). 
Po realizaci projektu a zahájení činnosti existuje předpoklad na jeho udržitelnost. 
V regionu vznikne turistická zajímavost a rozšířená nabídka v rámci cestovního 
ruchu. Nabídka činnosti a aktivit návštěvnického centra bude záviset na schopnosti 
managementu, který bude pověřen řízením a využitím centra, a tím i zabezpečením 
celého provozu včetně jeho samofinancování. Zárukou aktivity návštěvnického 
centra by měli být rovněž kvalitní partneři projektu. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  

• Základem pro napsání úspěšného projektu je analýza řešené aktivity a soulad 
s vyhlášenými podmínkami daného operačního programu. Je třeba se 
seznámit z hodnotícími kritérii a ukazateli a provést vlastní vyhodnocení. 

• Sestavit pracovní tým, který je ochoten aktivně se podílet na přípravě 
podkladů k žádosti, se základními informacemi a se zapálením pro věc. 

• Profesionální firmu využít jen ke zpracování odborných podkladů žádosti. 
• Projekt připravovat dle požadavků a potřeb místa realizace, ne vzhledem 

k tomu, že je možno právě nyní získat finanční prostředky na něco, co není 
prioritou, co není nezbytně důležité. 

 
 
V červnu 2005 zpracoval ing. Oldřich Usvald 
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Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
 
Hlavní organizátor projektu 
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
U Jezu 10, 460 01 Liberec 
Koordinátorka projektu: Blažena Hušková, programová manažerka 
Zpracovatelé : Blažena Hušková, Petr Brož 
 
Partneři 
Liberecký kraj, Liberec 
Správa ochrany přírody, Praha 
Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí 
 
Název projektu 
Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 
Priorita: 3.4 – Adaptabilita a podnikání 
Opatření 3.1 – Specifické vzdělávání 
Číslo Opatření 3.4.2. 
 
Nositel nebo žadatel 
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
 
Cíle projektu 
Specifickým cílem projektu je vytvoření a provozování sítě šesti informačních, 
poradenských,  
asistenčních a vzdělávacích středisek pro rozvoj venkova, která poskytuje 
služby ve  
standardizované kvalitě a rozsahu. 
 
Cílové skupiny 
Orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty zejména malé a střední, 
nestátní 
neziskové organizace, neformální lokální iniciativy, obyvatelé venkova 
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Název projektu  
Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji 
 
Organizátor projektu 
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
 

 
 
Počáteční záměr  
Ideový záměr realizace projektu jsme zformulovali počátkem roku 2003 jako vyústění 
našich dosavadních aktivit a z nich plynoucích zkušeností a kontaktů v oblasti 
ochrany přírody a krajiny a zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích 
procesů a udržitelného rozvoje venkova od roku 1996.  
 
Venkov v Libereckém kraji zaujímá asi 90 % celkové rozlohy kraje a jeho stav a vývoj 
je velmi nevyrovnaný. Mezi zvláště silně se projevující negativní tendence patří 
rostoucí nezaměstnanost (v některých venkovských částech kraje dlouhodobě 
dosahuje 25 %), zvyšování podílu dlouhodobě nezaměstnaných/nezaměstnatelných 
osob, odchod mladších lidí z venkova, rostoucí rozloha neobdělávané zemědělské 
půdy a suburbanizace (zejména v blízkosti větších měst).  
 
Významnými pozitivními faktory v rozvoji venkova v Libereckém kraji bezpochyby 
jsou: 

• solidní pozice tématu rozvoje venkova ve zpracovaných rozvojových 
dokumentech Libereckého kraje (Strategie rozvoje LK, Program rozvoje LK) 

• pozitivní příklady aktivních obyvatel venkovského prostoru, zejména v oblasti 
podnikání 

• síťování a spolupráce významných aktérů ve venkovském prostoru, vznik a 
realizace společných projektů  

• existence nestátních neziskových organizací zabývajících se venkovským 
prostorem v Libereckém kraji, zejména v oblasti udržitelného a komunitního 
rozvoje 

• účast některých částí venkovského prostoru Libereckého kraje v sítích 
komunitních a venkovských aktivit v rámci České republiky a Střední Evropy 
(Život pro venkov, Posilování vůdčích schopností žen ve venkovských 
komunitách apod.) 
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• pozitivní trendy v rozvoji mezisektorové spolupráce, týkající se rozvoje 
venkova v Libereckém kraji, zejména mezi nestátními neziskovými 
organizacemi a veřejnou správou (na místní i krajské úrovni) 

• prověřený, známý prostor pro spolupráci v rámci výše uvedených sítí a 
v rámci česko-německo-polského Euroregionu Nisa-Nysa-Neisse 

• existence několika příkladně fungujících svazků obcí a potenciál existujících, 
zatím nedostatečně fungujících svazků obcí 

• činnost významných místních vůdčích osobností, jež se zabývají rozvojem 
venkova dlouhodobě a systematicky 

 
V současné době v Libereckém kraji neexistuje stabilní organizace/instituce 
s celokrajskou působností, jejímž hlavním posláním by byl rozvoj venkova. V této 
oblasti působí některé Neziskové organizace, vůdčí osobnosti (např. někteří 
starostové a podnikatelé), aktivní svazky obcí apod. Ti všichni však vyvíjejí určitý typ 
aktivit vesměs v tematicky nebo geograficky omezeném prostoru (v rámci široce 
vymezeného tématu „rozvoj venkova“). Někdy cíleně, ale často náhodně a omezeně 
sdílejí zkušenosti, jsou pouze částečně schopni využít stávajících sítí ke zpracování 
společných úspěšných projektů, jejich současné působení je sice pozitivní a 
poměrně úspěšné, neobsahuje však prvky trvalé udržitelnosti: jejich existence je 
závislá na omezených a nejistých finančních zdrojích a nemají vybudovány rezervy 
a jejich činnost často stojí a padá s jedinou vůdčí osobností stojící v čele 
organizace a jejích projektů, s jejímž odchodem pak dochází k výraznému oslabení 
až ohrožení existence organizace/projektu. Celé prostředí je tak velmi turbulentní. Je 
zřejmé, že ve venkovském Libereckém kraji existuje silný pozitivní rozvojový 
potenciál, potřebuje ale podporu, ukotvení, vzájemné provázání a stabilizaci, má-li 
být schopen rozpoznat a využít současné potřeby a příležitosti a pracovat 
strategicky. 
 
V Libereckém kraji bylo – unikátně v rámci České republiky – zpracováno vymezení 
venkova a typologie venkovských oblastí. Podrobná analýza stavu venkova 
v Liberecké, kraji provedena nebyla a ke zpracování koncepčních materiálů došlo na 
základě dílčích údajů a empirických zkušeností. 
 
Vycházeli jsme z výše uvedeného popisu situace a v roce 2003 jsme formulovali cíl 
projektu velmi široce: přispět k realizaci představy udržitelného rozvoje venkova tak, 
jak byla popsána v návrhu Programu rozvoje Libereckého kraje, kapitola Rozvoj 
venkova a zemědělství, a v návaznosti na Strategii rozvoje vytvořením a 
provozováním sítě poradenských, servisních a vzdělávacích středisek pro rozvoj 
venkova v Libereckém kraji. Tato síť bude zajišťovat komplexní poradenské, servisní 
a vzdělávací služby pro udržitelný rozvoj venkova, k nimž patří zejména: 

• podpora a rozvoj podnikatelských aktivit, zaměstnanosti a služeb (v oblasti 
diverzifikace činností v zemědělství a lesnictví, environmentálně příznivého 
cestovního ruchu apod.) 

• vzdělávání a servis v oblasti komunitního rozvoje a participace místních 
obyvatel (potřeby a zdroje komunity, síťování, plánování, uplatnění 
participativních metod v rozvoji komunit) 

• monitoring finančních zdrojů, pomoc při zpracování projektů, vyhledávání 
partnerů v projektech 

• vytváření podmínek pro budování a rozvoj sociálního kapitálu na venkově 
• stabilizace znevýhodněných skupin obyvatelstva na venkově 
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• síťování/spolupráce organizací, obcí, svazků obcí, nositelů projektů v rámci 
venkovského prostoru Libereckého kraje, České republiky, Euroregionu Nisa, 
Evropské unie 

• celoživotní vzdělávání na venkově 
 posilování prestiže venkova, propagace práce a života na venkově 

• posilování samostatnosti, sebedůvěry a soběstačnosti obyvatel venkovského 
prostoru 

• management vznikající Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje ve 
venkovském prostoru 

 
Činnost středisek udržitelného rozvoje venkova bude mít tyto základní rysy: 
proaktivnost, vstřícnost a otevřenost, srozumitelnost, trvalé vzdělávání, zlepšování 
služeb, hledání nových metod kontaktu s veřejností, zohledňování a pozitivní 
zpracovávání místních specifik/potřeb, flexibilita a ukotvení v komunitě působnosti 
hostitelské obce/svazku obcí. 
 
Příprava projektu  
Naše původní představy o přípravě projektu vycházely z vlastních principů fungování 
sítě středisek: vytvořili jsme pestrou pracovní skupinu, která pracovala po dobu šesti 
měsíců, a někteří její členové dále konzultovali zpracování projektu jednotlivě, podle 
potřeb. V období jaro 2003 – léto 2004 jsme pracovali v rozsahu celého programu 
rozvoje venkova v Libereckém kraji, aniž bychom měli jasnou představu o tom, jaký 
finanční zdroj oslovíme a jaké budou jeho podmínky. Bylo zřejmé, že celkový 
program rozvoje venkova – svým charakterem samozřejmě mezioborový a 
mezisektorový – bude třeba rozčlenit na jednotlivé segmenty korespondující 
s podmínkami finančních zdrojů a tyto programové segmenty zpracovat do podoby 
projektů v rámci jednotlivých programů, grantových schémat a výzev.  
 
Na počátku roku 2004 jsme byli osloveni italskou nadací UNIDEA – Unicredit 
Foundation, jež projevila zájem podporovat projekty směřující k rozvoji venkovských 
oblastí nových členských zemí EU prostřednictvím práce s mladými lidmi, zaměřené 
na posilování jejich schopnosti najít si zaměstnání či zahájit vlastní podnikatelské 
aktivity. Na základě dostupných podkladů a zkušeností slovenské organizace VOKA 
jsme zpracovali projekt Podpora udržitelného rozvoje venkova cestou snižování 
nezaměstnanosti, který se v průběhu dvou let zaměřuje na poskytování vzdělávacích 
a poradenských služeb začínajícím podnikatelům ve věku 18–30 let na Frýdlantsku a 
Turnovsku. Projekt vytvořil tři nová pracovní místa a v jeho rámci budou poskytnuty 
informační, vzdělávací a poradenské služby a odborná asistence 360 mladým lidem. 
Byl podpořen a jeho realizace byla zahájena v dubnu 2005.  
 
V procesu přípravy projektu Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém 
kraji jsme byli nuceni pozměnit některé naše vstupní představy, a to zejména: 

• Počet a umístění středisek – původně jsme plánovali zřízení deseti středisek 
v obcích s rozšířenou působností, tedy nikoli ve vazbě na orgány státní 
správy, ale s představou, že tyto obce jsou jádry širšího venkovského 
prostoru. Výsledný projekt navrhuje založení šesti středisek v obcích, z nichž 
čtyři jsou obcemi s rozšířenou působností, dvě nikoli. Střediska jsou umístěna 
tam, kde mám dobré místní partnery, kteří mají o aktivity v rámci projektu 
zájem, a současně síť středisek pokrývá poměrně rovnoměrně celý Liberecký 
kraj.  
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• Nositel projektu – původně jsme plánovali zřídit v průběhu přípravy projektu 
novou právnickou osobu, pravděpodobně obecně prospěšnou společnost, jež 
by byla nositelem projektu. V jejích statutárních orgánech by zasedli partneři 
projektu. Měli by tak plnou kontrolu nad jeho realizací a plnou zodpovědnost 
za tuto realizaci. Tento záměr se ukázal být nereálný, nositelem projektu se 
proto stala Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., a zřízení výše uvedené 
právnické osoby je součástí realizace projektu během druhého roku jeho 
trvání.  

• Management Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje – vzhledem 
k tomu, že zpracování Strategie nebylo do uzávěrky 1. výzvy dokončeno, 
neměli jsme k dispozici dostatek konkrétních informací k začlenění této 
původně důležité klíčové aktivity do projektu. Téma udržitelného rozvoje 
venkova je trvale přítomno, vlastní management naplňování Strategie UR 
LK bude pravděpodobně předmětem dalšího projektu. 

 
V září 2004 jsme se zúčastnili jednání, které svolalo Ministerstvo životního prostředí 
ČR s potenciálními předkladateli projektů do Opatření 3.4.2 – OP RLZ (specifické 
vzdělávání). Grantové schéma (zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a 
osvětu a poradenství v oblasti péče o krajinu), bližší podmínky opatření (možnost 
plného financování a předfinancování, je-li předkladatelem nezisková organizace) a 
přístup pracovníků ministerstva (vstřícnost, nabídka konzultací apod.) nás dovedly 
k rozhodnutíí, že segment programu udržitelného rozvoje venkova, zaměřený na 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ochranu přírody a krajiny, 
zemědělství a účast veřejnosti, zpracujeme jako projekt v rámci 1. výzvy výše 
uvedeného opatření v rámci MŽP. Specifikovali jsme klíčové aktivity projektu, 
odpovídající grantovému schématu, projednali tento konkrétní záměr s potenciálními 
partnery, absolvovali jsme cenný seminář organizovaný MŽP a pustili se do práce na 
elektronickém formuláři. Elektronický formulář BENEFIT se ukázal být velmi logicky 
postavený, zpracovatele velmi dobře provádí stavbou projektu a základní otázky 
klade srozumitelně, přehledně a v logické návaznosti. Při zpracování projektu nám 
byl jednoznačně oporou. Velkým zklamáním naopak byla velmi nízká technická 
kvalita elektronického formuláře.  
 
Při přípravě projektu, zejména v rámci činnosti pracovní skupiny, s námi 
spolupracovali zástupci pozdějších partnerů projektu (Liberecký kraj, Město Turnov, 
Město Smržovka, Správa ochrany přírody Praha) i zástupci potenciálních klientů 
projektu, experti a podílníci (poradci a koordinátoři svazků obcí, zástupci obcí, Úřad 
práce v Liberci, občanské sdružení Frýdlantsko, občanské sdružení Zvony 
Tanvaldsko, Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. apod.). 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Projekt odpovídá prioritám a časovému a finančnímu rozsahu grantového schématu, 
vychází z potřeb rozvoje venkova, zjištěných v průběhu přípravy a zpracování 
projektu a formulovaných partnery projektu, a relevantním cílům, opatřením a 
aktivitám Opatření 4.2 – OPRLZ, Národního akčního plánu zaměstnanosti 2004, 
Státního programu EVVO v ČR, Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (v 
době přípravy projektu ve stadiu zpracování), Strategie rozvoje Libereckého kraje a 
Programu rozvoje Libereckého kraje.  
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Partneři projektu  
Liberecký kraj: stálý partner od samého počátku přípravy projektu. V průběhu 
přípravy projektu proběhly krajské volby a následně došlo k přesunu kompetencí 
v oblasti rozvoje venkova z odboru rozvoje kraje na odbor zemědělství a životního 
prostředí, zatímco téma udržitelného rozvoje je nadále v kompetenci odboru rozvoje 
kraje. Došlo tak k formálnímu oddělení rozvoje venkova a udržitelného rozvoje a ke 
změně našeho „vnitřního“ partnera v Libereckém kraji, resp. fakticky k jeho zdvojení. 
 
Obce (Smržovka, Turnov, Dubá, Frýdlant, Jilemnice, Česká Lípa): zástupci 
některých obcí se velmi intenzivně podíleli na přípravě projektu, některé obce se 
k předloženému projektu naopak přihlásily v procesu zpracování. Obce jsou 
v projektu jak subjektem (partnerem), tak objektem (cílovou skupinou).  
 
Správa ochrany přírody Praha: partner-právnická osoba, zahrnující Správy 
chráněných krajinných oblastí na území Libereckého kraje, které spolupracovaly na 
přípravě projektu (Český ráj, Jizerské hory, Kokořínsko, České Středohoří, Lužické 
hory). 
 
Správa Krkonošského národního parku (intenzivní vztah od léta 2004, významný 
podíl na přípravě projektu zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny, agro-envi 
programy a EVVO) 
 
Podání projektu do fondů EU  
Projekt byl zpracován v rámci 1. výzvy OPRLZ, Opatření 3.4.2, s uzávěrkou 
31. 1. 2005. Všichni partneři podepsali Prohlášení o partnerství a obdrželi úplnou 
kopii podaného projektu. Závěrečné zpracování projektu, završující předcházející 
téměř dvouletou práci, bylo dílem úzkého zpracovatelského týmu a potýkalo se 
zejména s technickými nedostatky elektronického formuláře. V průběhu zpracování 
byl projekt konzultován s odpovědnými pracovníky MŽP a plně využíval technické 
podpory zřízené MŽP. Projekt prošel hodnocením a rozhodnutím výběrové komise 
byl vybrán k podpoře. Původní výše rozpočtu projektu, hodnotiteli doporučeného 
výběrové komisi, byla 17 977 003 Kč. Na výzvu MŽP jsme rozpočet upravili – snížili 
jej o požadované 2 miliony Kč na současných 15 976 000 Kč. V době zpracování 
této závěrečné zprávy probíhá příprava podpisu smlouvy a zahájení projektu.  
 
Na webových stránkách MŽP bylo zveřejněno složení hodnotitelského týmu a 
výběrové komise. K větší transparentnosti výběrového řízení by určitě přispělo 
zveřejnění pořadí projektů podle bodového hodnocení hodnotitelů tak, jak byly 
předloženy výběrové komisi.  
 
Získané zkušenosti  

• Umíme zpracovat projekt podle pravidel SF EU – od širokého ideového 
záměru programového typu po zpracování projektu v detailu požadovaném 
finančním zdrojem. 

• Umíme připravit projekt za pomoci širší pracovní skupiny a vyjednávat 
s partnery. Strategickou otázkou je způsob přípravy projektu: zcela 
otevřená, s tím, že může dojít k rozmělnění či změně vstupní myšlenky, 
nebo příprava projektu v úzkém, byť pestrém týmu a teprve poté následná 
diskuse? 
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• Zjistili jsme, že souběh zpracování a případně realizace projektu 
s organizačními a personálními změnami v nositelské organizaci je zátěží 
i prověřením. 

• Umíme se orientovat v programových dokumentech všech typů, rozpoznat 
podstatné informace. 

 
Co nám projekt dal 

• Viz výše – získané zkušenosti 
• Rozšířil se náš okruh informací a kontaktů – pracovali jsme s informačními 

zdroji, jež pro nás dosud nebyly zcela obvyklé, vycházeli jsme ze zahraniční 
literatury, seznámili jsme se se strategickými programovými dokumenty. 
Rozšířili jsme okruh našich kontaktů, případně vzájemnou zkušenost z práce 
s nimi. 

• Vzrostla informovanost o Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Zpracovaný 
projekt je konkrétním dokladem rozšíření aktivit společnosti na celé území 
Libereckého kraje, přestože naším jádrovým zájmovým územím zůstávají 
Jizerské hory. 

• Díky projektu máme možnost v praxi prověřit teze, ze kterých vychází 
dokument Program rozvoje venkova v Libereckém kraji. 

• Společně s partnery máme možnost konkrétně podpořit činnost místních 
vůdčích osobností ze všech sektorů, jež dlouhodobě usilují o rozvoj venkova, 
zapojování veřejnosti, realizaci Místní Agendy 21, o provázání ochrany přírody 
a krajiny a zemědělské činnosti apod.  

• Pro hodnocení realizace projektu, zpracování strategického plánu a pro 
vlastní management projektu máme otevřenu možnost použití participativních 
metod, které u nás zatím nebyly běžně uplatňovány, nebo jejich částí (např. 
Self Assessment Tool, Future Search).  

• Naučili jsme se hodně o povinnostech, možnostech, charakteru a motivaci 
partnerů projektu. Naše představa o nich je bližší skutečnosti. 

• Poradenský a asistenční program Nadace Open Society Fund Praha nás 
vybavil potřebnými znalostmi, zkušenostmi a kontakty, jež budeme dále 
používat a rozvíjet.  

• Ukázala se síla dlouhodobých vztahů: při přípravě a zpracování projektu nám 
pomohli jak zástupci oficiálních partnerů, tak desítky lidí, s nimiž různými 
způsoby a na různých úrovních spolupracujeme uplynulých deset let a kteří 
dobrovolně, bez nároku na odměnu, se zájmem a osobní invencí poskytovali 
informace, konzultace, vlastní zkušenosti. Bez jejich přispění by projekt 
nevznikl. 

• Skutečnost, že projekt byl vybrán k podpoře, je velmi, velmi uspokojující. 
 
Co nám projekt vzal 

• Zpracování projektu nejen rozvinulo některé naše pracovní i osobní vztahy, 
ale některé také zatížilo, případně poškodilo.  

• Příprava a zpracování projektu bylo náročnější (časově, komunikačně, 
personálně, technicky), než jsme původně předpokládali. 

• Nepodložené obavy ze Strukturálních fondů EU: všechny naše současné 
obavy mají svůj dobrý důvod. 

 
 

 73 



Počátek realizační fáze  
Projekt by měl být zahájen v průběhu léta 2005. Je zřejmé, že nositelé projektů, 
které uspěly v rámci 1. výzvy, i Ministerstvo životního prostředí budou společně 
sbírat zkušenosti jak v oblasti vlastní realizace projektu (aneb jak dostat projekt 
z papíru do terénu), tak v oblasti patřičného administrativního zvládnutí všech 
náležitostí. V současnosti – v období před podpisem smlouvy – probíhají úpravy 
textu a rozpočtu projektu, zakotvení partnerských vztahů do partnerských smluv a 
příprava na realizaci projektu (zejména personální a technické zabezpečení).  
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  

• Nečekejte na výzvu, připravujte projekt v předstihu, ve variantách, v rámci 
širších souvislostí. 

• Osoba nositele projektu je klíčová. 
• Sledujte širší vazby projektu, mapujte trvale související, komplementární či 

konkurenční aktivity a hledejte optimální způsob propojení či koexistence 
s nimi. 

• Počítejte s vysokou personální, technickou, komunikační a administrativní 
náročností přípravy a zpracování projektu. Ujistěte se, že máte k dispozici 
rezervy, které můžete v případě nouze využít. 

• Je-li to možné, konzultujte projekt s vyhlašovatelem výzvy. 
• Příprava, zpracování, případně úspěšné podání projektu je jak prostorem pro 

posílení dobré pověsti organizace, tak potenciálně prostorem pro ostudu. 
Příprava projektu a jednání s partnery jsou zavazující – zpracovatel či nositel 
projektu iniciuje realizaci záměru, do něhož partneři a další spolupracující 
subjekty vkládají čas, peníze, energii, naději. Buďte zodpovědní.  

• Uvažte, které náležitosti projektu můžete zpracovat sami a kde budete 
spolupracovat s dalšími odborníky. Udržujte si kontrolu nad všemi kroky 
zpracování projektu. Elektronický formulář, je-li dobře postaven, vede 
zpracovatele projektem a pomáhá mu odkrýt zdroje, potřeby a rizika. 
Nevzdávejte se aktivní účasti na zpracování projektu, je to vždy obohacující! 

 
 
V červnu 2005 zpracovala RNDr. Blažena Hušková 
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SPOLEČNOST ROŽMBERK, o.p.s. 
 
Hlavní organizátor projektu 
Společnost Rožmberk, o.p.s. 
Dukelská 145, 379 01 Třeboň,  
Hlavní manažer projektu: Drs. Robert Dulfer 
Kolektiv řešitelů: Olga Černá, Alena Návarová 
 
Partneři 
Úřad práce v Českých Budějovicích 
Milan Macho, řemeslník 
Daniel Černý, řemeslník 
 
Název projektu 
Neinvestiční projekt: Se zručnými řemeslníky do EU 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Phare 2003 RLZ 
Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 
 
Nositel nebo žadatel 
Společnost Rožmberk, o.p.s. 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je vytvoření stimulujícího prostředí a zlepšení podmínek pro 
zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti v oblasti tradičních řemesel.   
 
Cílové skupiny 
Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 
Znevýhodněné skupiny do 25 let 
Osoby s nízkou kvalifikací  
Ženy vracející se na trh práce 
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Název projektu  
Se zručnými řemeslníky do EU 
 
Organizátor projektu 
Společnost Rožmberk, o.p.s. 
 

 
 
Počáteční záměr  
Počátečním záměrem projektu bylo podpořit zachování a rozvoj tradičních řemesel a 
využít jejich potenciál pro podporu rozvoje turistického ruchu a diverzifikaci 
pracovních příležitostí v regionu. Naším cílem bylo pomoci lidem, kteří jsou zruční a 
mají zájem své znalosti prohloubit, aby se jejich činnost stala legálním způsobem, jak 
si přivydělat, případně i stálým příjmem a způsobem obživy.  
 
Tohoto záměru jsme zamýšleli dosáhnout založením podnikatelského inkubátoru, 
který by stávajícím řemeslníkům pomáhal stabilizovat a profesionalizovat jejich 
provozovny a poskytoval by vzdělávání a servis nositelům tradičních hodnot, 
zájemcům o tradiční řemesla a provozovatelům tradičních aktivit by pomáhal se 
založením samostatných živností či malých dílen, s rozjezdem jejich živnosti, s 
nutnou administrativou, propagací jejich výrobků a s uplatněním na trhu. Mladým 
lidem vyučeným v oboru, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti a uplatnění 
v souladu s tradičním způsobem, by umožnil další vzdělávání formou praxe u 
zkušených řemeslníků jak v ČR, tak i v zahraničí.  
 
Mobilní podnikatelský inkubátor měl poskytovat praktickou pomoc drobným 
podnikatelům a pomáhat jim přeměnit jejich koníček na výdělečnou činnost, a 
podpořit tak zaměstnanost v oblasti. Dalším s tím souvisejícím cílem projektu bylo 
vytvoření sítě zajímavých míst v regionu, jež měly být základem k budování tzv. 
Ekomuzea. Pod tímto pojmem si lze představit muzeum beze zdí, jež návštěvníkům 
nabídne velký soubor možností zahrnující rekreační aktivity, přírodní hodnoty, 
tradiční řemesla, služby založené na tradičních hodnotách a jejich společnou 
spolupráci, propagaci, propojení a nabídku na trhu.  
 
Příprava projektu  
Celý projekt procházel dlouhým vývojem. Na počátku přípravy jsme kontaktovali 
potenciální partnery a získali jejich podporu formou písemného doporučení projektu. 
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Během přípravy projektu jsme je průběžně informovali o jednotlivých změnách a 
organizovali jsme společná setkání, na nichž jsme se snažili formulovat konečné 
znění projektu. Na základě prezentací projektu a především na základě proběhlých 
konzultací jsme projekt rozdělili na dvě části. Oddělili jsme část zaměřenou na rozvoj 
lidských zdrojů, který jsme dále dopracovali v souladu s požadavky programu 
PHARE 2003, a na část zahrnující turistické aktivity, jež dále rozvíjíme ve spolupráci 
s Greenways Praha-Vídeň.  
 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Před podáním projektu došlo k jeho výraznému zjednodušení a přizpůsobení 
podmínkám programu PHARE 2003. Z projektu byla zcela vypuštěna část vztahující 
se k cestovnímu ruchu a budování Ekomuzea. Tato část je dále rozvíjena ve 
spolupráci s Nadací partnerství a Sdružením Greenways Praha-Vídeň, v jejichž 
spolupráci připravujeme projekt do podání ve SROP. 
 
Výsledná podoba projektu byla zaměřena na posílení aktivní politiky zaměstnanosti a 
zvýšení ekonomických možností ve venkovském prostředí jižních Čech, v regionu 
Jihozápad, zavedením nového typu služeb zaměstnanosti. Bezprostředním cílem 
projektu je pomoc zájemcům o samozaměstnání a drobným živnostníkům v oblasti 
tradičních řemesel rozvíjet a profesionalizovat jejich provozovny a vytvářet nová 
pracovní místa pro další cílové skupiny. Toho bude dosaženo síťováním tradičních 
řemeslných dílen. V příhraničním regionu Nové Hrady bude zřízena poradenská 
kancelář poskytující vzdělávání, konzultace a služby v oblasti ekonomiky, 
fundraisingu, propagace a marketingu. Pracovníci poradenského centra budou 
rovněž aktivně vyhledávat nové klienty a poskytovat jim své služby v jejich domácím 
prostředí. Projekt bude podporovat nově vzniklé i stávající provozovny, které bude 
prostřednictvím informačních bodů a prodejen místních produktů zapojovat do sítě 
stávajících provozoven a vzájemně spolupracujících dílen s následným napojením na 
místní iniciativy a kulturní a další turistické aktivity v regionu.  
 
 
Partneři projektu  
Úřad Práce v Českých Budějovicích 
Daniel Černý, kovář, Nové Hrady 
Milan Macho, košíkář, Tušť 
 
Podání projektu do fondů EU  
Žádost o financování projektu jsme podali v srpnu 2004 na základě výzvy pro 
předkládání projektů č. I/2004 do programu PHARE 2003 RLZ – Opatření 1.1. V 
případě jeho nepřijetí jsme byli připraveni projekt předložit k financování ve 
strukturálních fondech. Projekt byl však k naší radosti přijat k financování v programu 
PHARE 2003 RLZ v plné výši.  
 
Získané zkušenosti  
Během přípravy projektu jsme získali řadu nových zkušeností a znalostí. Přispěly 
k tomu odborně vedené semináře, jichž jsme se účastnili, a také potřeba 
samostudia, ke kterému jsme byli nepřímo donuceni a na které bychom jinak těžko 
našli čas. Velkým přínosem bylo i setkání s představiteli dalších nevládních a 
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příspěvkových organizací, jež řešily podobné projekty. Výměna zkušeností byla 
velice bezprostřední a podnětná pro další práci.  
 
Příprava projektu nás v neposlední řadě postavila před nové situace, které jsme byli 
nuceni řešit. Patřilo k nim i svolávání a řízení jednání na úřadech, společných 
schůzek s řemeslníky a společné formulování žádosti o projekt.  
 
Co nám projekt dal 
Získali jsme nové zkušenosti a znalosti, nové kontakty, finanční prostředky a 
zkušenosti.  
Pořádáním seminářů na různých místech jsme poznali nové prostředí a nové lokality.  
Projekt nás uvedl do problematiky strukturálních fondů a zajistil nám fundované 
informace. Naučil nás zjednodušit a jasně formulovat náš záměr, což je nutné pro 
podávání žádostí do jednotlivých výzev.  
Projekt nám poskytl praktické zkušenosti a pomoc během procesu přípravy 
projektového návrhu.  
Poskytl nám možnost prezentovat jednotlivé fáze projektového návrhu během jeho 
přípravy před skupinou organizací a lidí, kteří procházeli stejným procesem.  
 
Co nám projekt vzal 
Představu o snadné realizaci nového záměru, který je podle našeho přesvědčení 
dobrý, ale je velice těžké pro něj získat další spolupracovníky a dosáhnout toho, aby 
se s ním ztotožnili. Je to něco nového, co nikde (v Čechách) neexistuje. Lidé se 
neradi pouštějí do neznámých aktivit a až příliš často se ptají, proč to děláme a co 
z toho máme. 
 
Počátek realizační fáze  
O přijetí našeho projektu jsme se dozvěděli prostřednictvím internetu a následně 
oficiálního dopisu v prosinci 2004. V únoru byl ze strany Národního vzdělávacího 
fondu zahájen proces o dojednávání určitých nepřesností v projektu, který byl nutný 
k přípravě smlouvy. Během tohoto procesu došlo ke změnám některých aktivit a 
v důsledku i ke změnám v rozpočtu. Z projektu byla vypuštěna přímá podpora 
stávajících řemeslníků a více se zaměřil na poskytování kurzů a poradenství 
nezaměstnaným. Projekt byl zahájen k 1. 5. 2005 a je plánován na 15 měsíců, tj. do 
31. 7. 2006. Během jeho realizace záměr podpořit 65 klientů.  
 
Během přípravy projektu jsme se snažili navodit neformální atmosféru, a možná 
i proto jsme se dostali do problémů. Je zajímavé, že naši partneři ochotně podepsali 
předběžnou smlouvu o spolupráci, aktivně se podíleli na tvorbě náplně projektu a 
následně poskytli své údaje a podpis k doložení partnerství v projektu, ale ve chvíli, 
kdy se v novinách objevila tisková zpráva o přidělení grantu (údaje poskytnuty 
Ministerstvem práce a sociálních věcí jako zpráva ČTK), se jeden z partnerů velice 
rozčílil a s tím, že se tak stalo bez jeho vědomí, požádal o přerušení spolupráce 
s naší organizací. I taková překvapení jsou součástí realizace projektu.  
 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Nepodceňovat dobrou přípravu projektu 
Pořizovat zápisy z jednotlivých jednání a uzavírat partnerské smlouvy 
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Nepodceňovat finanční stránku projektu a zajistit si včas potřebnou finanční částku 
na dofinancování a předfinancování projektu. I v našem případě, kdy jde o 100% 
financování projektu, tvoří částka na předfinancování DPH a poslední splátky 
projektu přibližně 300 000 Kč, což pro malou organizaci není zanedbatelný problém. 
Abychom jej vyřešili, byli jsme nuceni požádat o poskytnutí půjčky. V této věci jsme 
jednali s Komerční bankou, ale nenašli jsme řešení. Pochopení jsme našli až u 
Waldviertel Sparkasse von 1842. Jedná se o rakousko-českou banku, která má větší 
zkušenosti s projekty EU. Z toho důvodu jsme byli nuceni změnit banku, převést 
všechny své účty k bance nové a pokračovat ve vyjednávání. Nicméně i tato banka 
požadovala náležité ručení. Abychom jejím požadavkům vyhověli, museli jsme 
zastavit svůj soukromý byt.  
V případě, že je žadatelem o projekt malá Neziskové organizace, jakou je naše, 
doporučuji se předem vyučit ekonomem, právníkem, sekretářkou, uklízečkou, 
malířem a natěračem, počítačovým expertem, stěhovákem, obchodním zástupcem, 
designérem, fotografem a kameramanem, expertem na technické parametry 
počítačů a internetu, bravurním řidičem, sociologem a psychoanalytikem. Neuškodí 
znát i problematiku autorských práv, osvojit si asertivní chování a seznámit se 
s několika psychoterapeuty.  
 
 
V červnu 2005 zpracovali Olga Černá a Robert Dulfer  
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Vita – občanské sdružení 
 
Hlavní organizátor projektu 
Vita – občanské sdružení 
Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava 
tel: 596616155 
mail: info@vitaova.cz 
Manažer projektu: Zdeněk Jakubka 
Řešitelé: Věra Jakubková, ing. arch. Igor Krčmář, ing. Jiří Krist 
 
Partneři 
Město Ostrava, Město Frýdek-Místek, Město Třinec 
Ostravská Univerzita, VŠB – TU 
Knihovna Města Ostravy 
ZOO Ostrava 
 
Název projektu 
Neinvestiční projekt: 
Střediska udržitelnosti – síť poradenských, informačních a vzdělávacích center 
v Moravskoslezském kraji 
Investiční projekt: 
Rekonstrukce a kapacitní posílení terénního střediska EVVO Horní Lomná a 
Fulnek-Vlkovice  
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
OP RLZ, Opatření 4.2 – Specifické vzdělávání 
SROP, Opatření 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro 
RLZ v regionech 
 
Nositel nebo žadatel 
Oba projekty: Vita – občanské sdružení 
 
Cíle projektu 
Neinvestiční projekt: 
Cílem projektu je vytvořit síť středisek udržitelnosti ve čtyřech okresech 
Moravskoslezského kraje, zajistit spolupráci subjektů podílejících se na 
realizaci společných produktů v oblasti vzdělávání, e-learningu, publikačních 
aktivit, informování veřejnosti a posilování jejich účasti na rozhodování ve 
věcech životního prostředí. 
Investiční projekt: 
Kapacitní posílení a zajištění ubytovacích standardů pro pobyty dětí a dalších 
cílových skupin v terénních střediscích EVVO.  
 
Cílové skupiny: 
Pracovníci neziskových organizací 
Pracovníci veřejné správy 
Veřejnost  
Děti, žáci, školy, pedagogové  
Nezaměstnaní včetně dlouhodobě nezaměstnaných a rodičů s malými dětmi 
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Název projektu  
Střediska udržitelnosti – síť poradenských, informačních a vzdělávacích center v 
Moravskoslezském kraji 
 
Organizátor projektu 
Vita – občanské sdružení 
 

 
 
Počáteční záměr  
V době přípravy projektu Střediska udržitelnosti (tedy v roce 2003) Vita dvanáctým 
rokem pracovala v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Moravskoslezském kraji. Tyto snahy začaly v roce 1991, kdy Vita zvítězila 
v národním kole European Conservation Awards ve Vídni (dnes známé jako Fordova 
cena) s projektem Střediska ekologické výchovy v Ostravě.  
Přestože se doposud nepodařilo záměr investičně prosadit, právě on stál na počátku 
přípravy projektu Střediska udržitelnosti.  
Při jeho formulaci jsme vycházeli z dobré znalosti situace v Moravskoslezském kraji i 
v celé republice. Věděli jsme, že poptávka po připravovaných službách střediska 
ekologické výchovy bude dostatečná a dokonce bude mít značný růstový potenciál.   
Konkrétní realizace stavby či rekonstrukce budovy byla ovšem ještě velmi vzdálená – 
snažili jsme se (do té doby spíše v intuitivní podobě) zajistit budovu či pozemek 
k rekonstrukci (stavbě) střediska.  
Snažili jsme se důkladně poznat podmínky a situaci v Moravskoslezské kraji, a za 
tímto účelem jsme se podíleli na přípravě rozvojových dokumentů, například:  

• Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje (v němž je jedním 
z prioritních opatření právě oblast EVVO pro trvale udržitelný rozvoj) 

• Společný regionální operační program (tzv. SROP) 

• Rozvojové dokumenty vybraných obcí (např. projekt Zdravého města v Orlové, 
rozvojové programy mikroregionů) 

• Koncepce EVVO v Moravskoslezském kraji (dokončena v červnu 2004) 
…ale zajímali jsme se o širší situaci na republikové úrovni a z ní jsme také 
vycházeli 

• Státní program EVVO a jeho Akční plán 
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• Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti EVVO mezi MŽP a MŠMT 

• Státní politika ŽP  

• Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha 

• Metodický pokyn k EVO na školách a školských zařízeních (MŠMT od 1. 1. 
2002) 

 
Cíl projektu jsme definovali jako „zajištění investičních i operačních prostředků pro 
střediska udržitelnosti v kraji a realizaci projektu“. 
V tuto dobu jsme uvažovali o třech střediscích v místech, kde jsou buď investiční 
záměry v takovém stavu, že jejich příprava pro financování z fondů EU nebude 
významným problémem, nebo kde je spolupráce s místní správou na takové úrovni, 
že překonání administrativy a problémů s evropskými projekty spojených bude 
možné. Jednalo se zejména o Ostravu, Třinec a Bruntál, zvažovali jsme i jednání 
Orlovou a Karvinou. 
 
 
Příprava projektu  
V období 2003–2004 jsme se snažili dobře připravit na rychlé (okamžité) čerpání 
finančních prostředků pro projekt. Naší motivací byl všude opakovaný předpoklad, že 
hrozí nedostatek připravených projektů a že největší šanci na úspěch mají ty 
projekty, které budou podány ihned.  
Do přípravy jsme vstupovali s vnitřně definovaným cílem uplatnit projekty ihned, 
jakmile to bude možné. Zároveň jsme akceptovali riziko změn, k nimž muselo 
zákonitě docházet – nebyly ještě připraveny rozvojové dokumenty ani jejich dodatky, 
a neznali jsme tedy podrobná pravidla čerpání. Projekty jsme připravovali podle 
neoficiálních informací, tj. s vysokou mírou nejistoty. 
 
První záměr: 
Projekt vycházel z představy získání prostředků pro investiční i neinvestiční část 
projektu – tedy realizace stavby (rekonstrukce) společně s provozními či operačními 
prostředky. Jeden projekt měl tak v této fázi dvě hlavní části – investiční a 
neinvestiční. 
 
Druhý záměr: 
V roce 2003 jsme se dozvěděli, že podmínky čerpání finančních prostředků 
neumožní společné čerpání investičních a operačních prostředků v jednom projektu. 
Původní záměr proto měníme a projekt rozdělujeme na dva – investiční a 
neinvestiční. 
 
Dalším důležitým momentem ve vývoji naší představy bylo zrušení škol v přírodě 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v červnu 2003. Termín ukončení jejich 
činnosti byl stanoven k červnu 2004. 
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Do Koncepce ekologické výchovy Moravskoslezského kraje se následně podařilo 
vnést cíl vybudovat terénní střediska ekologické výchovy z bývalých škol v přírodě. 
Koncepce však byla zastupitelstvem přijata až v dubnu 2004 a výběrové řízení na 
provozovatele bývalých škol v přírodě (nyní terénních středisek ekologické výchovy) 
bylo vyhlášeno v témže měsíci. 
Abychom mohli investiční projekt „postavit“, musela Vita svůj investiční záměr 
konkretizovat a „slaďovat“ jej se zřetelem na tento fakt. Výsledkem je záměr 
vybudovat šest středisek udržitelnosti – dvě terénní ve Fulneku-Vlkovicích a v Horní 
Lomné (z bývalých škol v přírodě) a ve čtyřech městských, tj. v Ostravě, Třinci, 
Orlové a Bruntále. V těchto městech se snažíme najít a pronajmout objekty, jež by 
se staly cílem investic ve výši po c. 2 mil. Kč. Předpokládáme, že tento projekt se 
bude pohybovat v celkové maximální výši 20 mil. Kč. 
Z hlediska finančních prostředků se ovšem situace začíná diametrálně měnit 
v okamžiku, kdy Moravskoslezský kraj rozhodne o provozovateli bývalých škol 
v přírodě.  
Stane se tak v první polovině června 2004. První kolo SROP pro předkládání 
projektů je vyhlášeno s termínem do 31. července 2004. Vita podepisuje nájemní 
smlouvu na začátku července 2004. Seznamujeme se se stavem objektů a 
zjišťujeme, že každá z bývalých škol přírodě bude sama o sobě vyžadovat 20–25 mil. 
Kč investic. Zároveň musíme připravit projekty po stránce dokumentace pro územní 
rozhodnutí a projekty musí projít územním rozhodnutím.  
Musíme řešit dvě základní věci: 

1. časovou kapacitu a možnosti 
2. finanční náročnost projektu 

 
Měníme záměr a připravujeme další projektovou variantu. 
 
Třetí záměr: 
Rozhodujeme se pro podání jednoho investičního projektu na jednu budovu v Horní 
Lomné ve výši 25 mil. Kč. Druhý projekt (Vlkovice) budeme podávat v druhé výzvě, 
společně s projekty městských středisek.  
Projekt je připraven k podání, avšak po analýze dalších faktorů (finanční situace 
organizace, analýza vztahů, kvalita projektu) se rozhodujeme s podáním projektu 
raději počkat na podzimní termín. Připravujeme variantu dvou projektů na dva 
objekty – Fulnek-Vlkovice a Horní Lomná na listopadový termín v úhrnné výši 50 mil. 
Kč. 
V listopadu však probíhají volby do krajských zastupitelstev, mění se Rada kraje. 
Vita je plně vytížena zjišťováním nových skutečností z provozování terénních 
středisek a řeší situaci s cash flow (pozdní platba od Moravskoslezského kraje). 
Zároveň je konfrontována s opakovaně vyjádřeným názorem úředníka KÚ, že 
investice „stejně nebude povolena“. Vzhledem k těmto skutečnostem a 
k „neznámému prostředí“, v němž se Vita po volbách pohybovala, jsme situaci 
vyhodnotili jako příliš rizikovou pro podání (pro Vitu) velkých investičních projektů. 
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Své úsilí v této situaci soustředíme na získání operačních prostředků bez 
investičního zajištění v rámci grantového schématu MŽP. 
 
Čtvrtý záměr: 
Od původního záměru jsme nakonec dospěli k přípravě projektu s názvem Střediska 
udržitelnosti.  
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Projekt byl připravován od ledna 2004, v červnu 2004 byl projednán s městy a 
obcemi Orlová, Frýdek-Místek, Třinec, Fulnek, Horní Lomná a Hrčava a později 
s městem Ostrava, ve výborech a komisích krajské rady a zastupitelstva – Komisí 
pro životní prostředí, Výborem regionálního rozvoje, Školským výborem – a dalšími 
organizacemi, např. Agenturou ochrany přírody a Správou CHKO Beskydy. 
Cílem projektu je vytvořit kvalifikovanou síť spolupracujících organizací se šesti 
poradenskými středisky na území Moravskoslezského kraje a jejím prostřednictvím 
realizovat obsáhlé spektrum cílených aktivit tak, aby zasáhly co nejvíce a co 
nejúčinněji cílové skupiny za účelem zvýšení jejich kvalifikace, dovedností a 
schopností adekvátně a s ohledem na udržitelný rozvoj reagovat na rychle se měnící 
podmínky dnešního světa.  
Projekt nezbytně kombinuje systémový přístup (vznik sítě středisek) s podporou 
realizace konkrétních aktivit (produkty – vzdělávání, publikace, konkrétní aktivity). 
Výsledkem systémové podpory je vznik „sítě středisek udržitelnosti“ – funkčního 
nástroje efektivní a synergické realizace aktivit.  
 
Partneři projektu  
V rámci projektu jsme počítali a měli jsme potvrzenu podporu a spolupráci deseti 
partnerů: 
– dvě neziskové organizace: Pavučina (Síť středisek ekologické výchovy) a STEP   
(Síť ekologických poraden) 
– dvě instituce: ZOO Ostrava a Knihovna města Ostravy 
– tři města: Ostrava, Třinec, Frýdek-Místek 
– dvě univerzity: Ostravská univerzita, VŠB – TU  
– jeden podnikatelský subjekt: TrimCon, s.r.o. 
 
Všechna partnerství vycházejí z dlouhodobé spolupráce (zkušenosti ze společných 
projektů anebo přinejmenším dvouleté předešlé spolupráce). 
Role partnerů byla dána jejich odborností anebo, a to v případě měst, byli partneři 
vnímáni jako strategičtí partneři. V tomto případě jsme očekávali finanční spoluúčast 
na projektu po ukončení finanční pomoci projektu (ve dvou případech potvrzena).  
V průběhu přípravy projektu jsme nenarazili na žádné problémy a spolupráce byla 
naopak velmi pružná a vstřícná.  
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Podání projektu do fondu EU 
Pro podání projektu jsme zvolili OP RLZ, Opatření 4.2 – Specifické vzdělávání, 
Grantové schéma MŽP ČR GS CZ.04.1.03/4.2.16. 
MŽP vyhlásilo první kolo Výzvy MŽP k předkládání grantových projektů dne 
26. 11. 2004 s konečným termínem odevzdání 31. 1. 2005. 
Projekt byl podán 31. 1. 2005. 
 
Celkový rozpočet projektu: 19 989 240 Kč 
 
Rozpočet podle položek žádosti Benefit: 
Osobní náklady 12 361 000 Kč 
Cestovné 60 000 Kč 
Zařízení a vybavení 1 378 000 Kč 
Náklady projektu 996 000 Kč 
Nákup služeb 5 194 000 Kč 
Drobné stavební úpravy 0 Kč 
Přímá podpora 0 Kč 
 
Hodnocení projektu jsme obdrželi písemnou formou. Projekt byl hodnocen čtyřmi 
hodnotiteli, hodnocení tří z nich lze považovat za skutečnou zpětnou vazbu, čtvrtý 
projekt k podpoře nedoporučil s následujícím (k ničemu nepoužitelným) 
zdůvodněním: 
 
„Projekt je orientován na Ostravsko, které není bílým místem“. (MŽP podporovalo 
vznik sítí v tzv. bílých místech, specifickým kritériem bylo „,Pokrytí bílých míst‘ 0–9 
bodů. Hledisko hodnotí vznik nových ekocenter a ekoporaden z hlediska jejich 
plošného rozmístění po republice na úrovni NUTS IV [okresy].“) 
 
Vzhledem k tomuto hodnocení (stačí jedno „nedoporučení“ hodnotitele) nebyl projekt 
doporučen k financování.  
 
Další citace hodnocení projektu: 
+ „Profesionálně napsaný projekt“ 
+ „Velmi komplexní a rozsáhlý projekt, konkrétně zpracovaný s dobře 
specifikovanými a kvantifikovanými aktivitami“ 
- „Není jasná činnost středisek udržitelnosti.“ 
+ „Celkový rozpočet odpovídá rozsahu.“ 
- „Rozpočet značně nadsazen.“ 
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+ „Velmi kvalitní komplexní projekt“ 
+ „Výstupy reálné a přiměřené“ 
- „Aktivity řízené centrálně“  
 
 
Získané zkušenosti  
 
Kapacity organizace 
Projektová příprava narážela na kapacity organizace. Ukázalo se, že fundraiser – 
ten, kdo by projekt napsal – by pomohl uvolnit kapacity organizace. Na druhé straně 
není jasné, kolik času by vyžadovalo „vyladění“ koordinace a komunikace 
s fundraiserem v situaci, kdy se podmínky k napsání projektu mění čtyřikrát během 
přípravy projektu, s čímž se mění i rozsah práce. 
Z tohoto hlediska se jeví jako vhodnější alternativa „interní“ pracovník. 
Právě kapacity na začátku roku 2005 významně chyběly v souvislosti s realizací 
prvních pobytů ve terénních střediscích v Horní Lomné a Vlkovicích. 
 
Dlouhodobost přípravy projektu, vazby v regionu 
Zcela jistě se vyplatila dlouhodobá příprava projektu, bez níž by partneři nereagovali 
tak vstřícně a pružně, jak se v mnoha případech (a to i v přístupu městských rad) 
stalo.  
 
Dlouhodobá nevyjasněnost zadání 
Pravděpodobně se nebude opakovat v takové míře, přestože čekání na druhé 
grantové kolo MŽP a opět neoficiální informace o změnách v pravidlech vyvolávají 
stejný typ nejistoty. Tento faktor významně vyčerpává kapacity v organizaci, neustálé 
zapracovávání změn, neefektivitu. V případě externího fundraisera by se jeho práce 
v případě našeho projektu prodražila dvakrát až třikrát!  
Na straně druhé, pokud organizace kapacitně tuto nejistotu „ustojí“, získané 
informace a zkušenosti vytvářejí vyšší míru připravenosti reagovat na další programy 
(např. v roce 2005). 
 
Nespolehlivý program Benefit 
Elektronický formulář Benefit nabízí velmi nízký komfort vyplňování. Neumožňuje 
editovat/strukturovat text a to způsobuje nečitelnost/nepřehlednost písemného 
výstupu. V tomto případě se jako vhodné řešení jeví připravit nepovinnou přílohu 
v podobě celého projektového záměru, který hodnotitelům umožní lepší orientaci 
v projektu.  
Nastávají také problémy v kombinaci s jinými mutacemi tohoto formuláře; chcete-li 
použít stejný počítač a nahrajete do něj jinou mutaci (např. nahrajete-li Benefit pro 
Grantové schéma MŽP v rámci Opatření 4.2 – Specifické vzdělávání a k němu 
nahrajete Benefit pro jiné opatření, může nastat problém se vzájemnou 
kompatibilitou. Tento problém nenastal pouze v našem případě; byl zaznamenán 
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minimálně u dalších dvou kolegů. Doporučení zní nahrát jednu verzi Benefitu na 
jeden počítač, druhou verzi Benefitu na počítač jiný).  
Jako útěcha může znít to, že po třetím vyplňování pokaždé jiného Benefitu „už to 
docela jde“.  
 
 
Zkušenosti z realizace 
…budou neocenitelné. Ovšem zejména tehdy, nedojde-li ke změně pravidel. Přesto 
jsou reakce kontrolních orgánů po dosavadních zkušenostech ze začátku 
evropských finančních programů neocenitelné.  
 
Zpětná vazba od hodnotitelů 
Mohla by být velmi užitečná, velkým omezením je však subjektivita hodnotitelů a 
v případě, že budete podávat projekt do druhého kola, není jistota, že projekt bude 
hodnocen toutéž osobou, a tedy stejnými měřítky. V subjektivitě čtyř hodnotitelů je 
zpětná vazba bohužel nesourodá.  
 
 
Co nám projekt dal 
Zejména zkušenost a ujasnění si vlastních projektových záměrů 
Jako největší zisk se jeví příprava projektu. 
Komunikace s partnery, nové vazby a znalost potřeb kolegů jsou příslibem do 
budoucnosti.  
Posílili jsme své postavení u partnerů, a to i u partnerů z veřejné správy. 
 
 
Co nám projekt vzal 
Iluze, síly a kus života. 
Příprava samotného projektu trvala tři roky. Byli jsme vedeni snahou o propojení a 
synergii ostatních aktivit, snahou o zamezení duplicit v Moravskoslezském kraji. 
Podařilo se nám částečně ovlivnit prostředí v kraji. 
Přesto výsledky této snahy neodpovídají vloženým silám. Největším zklamáním či 
ztrátou iluzí je nesoulad v očekávání čistoty a průhlednosti procesů a skutečností. 
I přes eliminaci možných sporných rozhodnutí je výsledek prvního výběrového řízení 
překvapivý, neboť i přes deklarovanou preferenci regionálních projektů a odmítání 
celostátních projektů byl mezi čtyřmi vyhodnocenými projekty – právě projekt 
celostátní.  
Vyhodnocení projektu slovy „Projekt je orientován na Ostravsko, které není bílým 
místem“ pro nás mělo fatální důsledky. Přestože se v projektu jednalo o vznik 
středisek v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Přestože ostatní úspěšné 
projekty byly připraveny v mnohem ekovýchovně exponovanějších místech, než je 
Ostrava.  
Chybí nám zveřejnění bodového ohodnocení nejen úspěšných projektů. Tato veřejná 
kontrola by mohla pomoci například v případě, že by projekty byly některými 
hodnotiteli hodnoceny v plné výši, tedy stem bodů (třebaže toho žádný 
i sebedokonalejší projekt prakticky nemůže dosáhnout – projekty nemohou 
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objektivně plně podporovat všechna horizontální témata najednou a musí zde 
minimálně jeden, ne-li dva body ztratit).  
 
 
 
 
Počátek realizační fáze  
Projekt je v současné době připravován znovu, dojednáván s partnery a 
přeformulováván tak, aby mohl být v okamžiku vyhlášení druhého grantového kola 
podán.  
Očekávaná uzávěrka je 30. srpna 2005.  
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
„Evropské“ projekty posouvají naše záměry a projekty o kousek dál, směrem k lepší 
spolupráci s partnery – vytvářejí se nová a hlubší partnerství. 
Mohou pomoci zlepšit organizaci vnitřních procesů. 
To jsou důvody, proč do podobných řízení „jít“ i v případě, že pravděpodobnost 
úspěchu je malá. To však má smysl pouze tehdy, vstupujete-li do podobné „soutěže“ 
nejen kvůli penězům, ale především pro věc samu.  
 
V červnu 2005 zpracovali Věra Jakubková a Zdeněk Jakubka 
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o.s. ZAHRADA 
 
Hlavní organizátor projektu 
Občanské sdružení ZAHRADA 
Bulharská 44, 101 Praha 10 
Manažerka projektu: Hana Vlčková, předsedkyně sdružení 
Projektový tým: Jitka Štrombachová, Miroslav Pokorný, Zuzana Jansová 
      
 
Partneři 
Sdružení obcí Kokořínska 
Město Mělník 
Správa CHKO Kokořínsko 
 
Název projektu 
Kokořínsko – místo pro celoroční aktivní a zdravou dovolenou 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Operační program Společný regionální operační program 
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury 
pro cestovní ruch 
Podopatření 4.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 
 
Nositel nebo žadatel: 
Sdružení obcí Kokořínska 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění informačního prostředí na území 
CHKO Kokořínsko a okolí. 
 
Cílové skupiny 
Návštěvníci a turisté regionu 
Obyvatelé mikroregionu 
Nepřímá skupina: podnikatelé v cestovním ruchu 
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Název projektu  
Kokořínsko – místo pro celoroční aktivní a zdravou dovolenou 
 
Organizátor projektu 
občanské sdružení ZAHRADA 
 

 
 
Počáteční záměr  
Snaha oživit cestovní ruch na Kokořínsku trvá již několik let, ale úřady, obce a 
sdružení na této vizi dosud nespolupracovaly v dostatečné šíři. Nabídnutý ideový 
záměr výše uvedeného projektu získal důvěru několika institucí a organizací, které 
se přihlásily k partnerské spolupráci. Jsou to: vedení venkovského mikroregionu 
Sdružení obcí Kokořínska, Město Mělník, okrašlovací spolek Pšovka a Správa CHKO 
Kokořínsko, zájem o spolupráci projevily vedení Soukromé obchodní akademie, 
o.p.s., a komise cestovního ruchu města Mšena.  
 
Cestovní ruch je jednou z perspektivních ekonomických oblastí pro dosahování 
prosperity regionů. Podpora rozvoje moderních produktů cestovního ruchu, zejména 
rozvoj venkovské turistiky, je pro oblast Kokořínska klíčová. 
 
Cíl projektu 
• Vytvořit podmínky pro dopracování tras pro cykloturistiku a pěší turistiku se 
zázemím pro návštěvníky – tzn. vytvořit nabídku kvalitních služeb i obsáhlé 
informační zázemí o zajímavostech či unikátech tohoto regionu 
• Vytvořit podmínky pro snížení nezaměstnanosti vytvářením nových pracovních 
míst ve službách pro cestovní ruch 
• Zatraktivnit Kokořínsko, zlepšit ekonomické podmínky pro místní obyvatele a 
vytvořit podmínky pro perspektivní usídlení dalších zájemců o život na venkově 
 
Příprava projektu  
Projektový záměr vycházel z deklarovaných záměrů programových dokumentů 
jednotlivých partnerů. Šlo o následující: 
• Integrovaný program rozvoje dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

Kokořínska 
• Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období 1999–2008 
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• Program rozvoje Středočeského kraje a Společný regionální operační 
program 

• Stanovy okrašlovacího spolku Pšovka 
 
Předpokládaným výstupem projektu bylo zpracování projektové dokumentace, 
připravené ucházet se o finanční prostředky EU v rámci realizace Opatření 4.2.2 – 
SROP. 
 
Ideový záměr projektu byl schválen Správní radou Sdružení obcí Kokořínska a 
Radou města Mělníka. S nabídkou ke spolupráci byly přizvány: Správa CHKO 
Kokořínsko, Město Dubá, Soukromá obchodní škola Neratovice a Klub českých 
turistů. 
 
Novinkou, kterou příprava projektu přinesla, byla spolupráce více subjektů nad 
diskusí o společném zájmu, společném cíli. Pracovní setkání při definování cílových 
skupin, potenciálu území i zmapování současného stavu včetně diskuse, kdo bude 
předkladatelem projektu, probíhaly věcně a korektně.  
 
Ve výsledné fázi bylo dosaženo shody ohledně pěti typů aktivit.  
● 60 km cyklotras uvnitř území Sdružení obcí Kokořínska, které by provázaly 
celý mikroregion a umožnily by zapojení všech členských obcí do nabídky pro turisty 
a návštěvníky. Zamýšleným propojením s cyklotrasami a cyklostezkami města 
Mělníka by tak došlo k širší nabídce pro návštěvníky Mělnicko-Kokořínska. 
● Infopanely – každá členská obec by měla na svém katastru nejméně jeden 
infopanel s mapovou informací a údaji o obci/obcích a zajímavostech lokality. 
Infopanely by byly dále osazeny na důležitých bodech, turistických křižovatkách a 
vstupních cestách do CHKO Kokořínsko. Informační body by také nabízely posezení 
na lavicích se stolem. 
● Seznam zastávkových míst pro cykloturisty, turisty, seznam tábořišť, 
památek a terénních zajímavostí 
● Orientační značení významných lokalit – hrad Kokořín, přírodní zajímavosti, 
památkové objekty 
● Dvě turistická informační centra – ve Mšeně (z úrovně Sdružení obcí 
Kokořínska) a na Harasově (z úrovně Správy CHKO Kokořínsko) 
 
Jako podpůrná aktivita byl koordinátorem projektu zorganizován třídenní zájezd do 
Mikulova a CHKO Pálava. Tento region měl možnost využívat předvstupní fondy 
Phare-CBC. Proto zde již byl viditelný výsledek několikaleté práce a především 
spolupráce v oblasti cestovního ruchu se zapojením chráněné krajinné oblasti.  
 
V závěrečných fázích přípravy projektu bylo dohodnuto, že předkladatelem projektu 
bude Sdružení obcí Kokořínska, které by z realizace projektu mělo největší užitek. 
Koordinátor projektu připravil návrh partnerské smlouvy a jednotliví partneři byli 
vyzváni k projednání na svých úrovních. 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Projekt nebyl z objektivních důvodů dopracován a nebyl předložen v rámci výzev 
Regionální rady NUTS II Střední Čechy. Důvody byly následující: v té době se 
Sdružení obcí Kokořínska stalo – jako náhradník – příjemcem podpory z programu 
SAPARD na nákup ekologických autobusů pro zajištění místní dopravní obslužnosti. 
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Na tuto akci si sdružení vzalo bankovní úvěr. Z toho důvodu nebyly k dispozici 
dostatečné finanční zdroje pro zajištění všech aktivit připravovaného projektu 
v minimální výši 2 mil. Kč (dle metodiky SROP), jež by mohly být vloženy do projektu, 
ani nebylo možné z úrovně SOK čerpat další bankovní úvěr. 
 
Aktivity, které se týkaly SOK, byly na podzim roku 2004 předloženy do Programu 
obnovy venkova, dotační titul 7, a v roce 2005 na ně byla přidělena dotace ve výši 
690 tis. Kč. Se spolufinancováním Sdružení obcí Kokořínska je pro rok 2005 
k dispozici částka 1 150 tis. Kč, z níž budou realizovány dílčí aktivity – infopanely, 
rozšířená síť cyklotras, zpracování podkladů pro internetové stránky SOK a 
propagační materiály. 
 
Partneři projektu  
Dobrovolný svazek Sdružení obcí Kokořínska 
Město Mělník 
Správa CHKO Kokořínsko 
Spolupracující organizace a instituce: 
Město Dubá (územně již spadá do Libereckého kraje) 
Okrašlovací spolek Pšovka 
Soukromá obchodní škola Neratovice 
 
Jednání zástupců zájemců o spolupráci bylo věcné a korektní, atmosféra pracovních 
setkání byla velmi příjemná a inspirativní. Z objektivních důvodů nebylo vytvořeno 
prostředí pro konzultace nad partnerskou smlouvou ani nedošlo k jejímu 
odsouhlasení. 
 
Podání projektu do fondů EU  
Projekt nebyl z výše uvedených důvodů zpracován do fondů EU. 
 
Získané zkušenosti  
Aktéři projektu se takto pojímaného projektu účastnili poprvé. Vznikla jak projektová 
skupina ze zájemců o spolupráci, tak úvodní fáze projektu při definování jednotlivých 
částí SWOT analýzy, a to při návštěvě Mikulova jako příkladu úspěšného propojení 
CHKO s aktivitami veřejné správy a spolků. 
Takto připravovaný projekt – na bázi vzájemné spolupráce, resp. partnerství – byl 
v této lokalitě první. Jeho slabým místem byla skutečnost, že každý z partnerů na 
úrovni rozhodování při realizaci projektu a zajištění jeho udržitelnosti zastával jinou 
pozici, což na pozici koordinátora projektu vyšlo najevo až ve fázi konkrétního 
definování jednotlivých aktivit a jejich projednání na příslušných úrovních (např. 
v Radě města Mělníka, na valné hromadě SOK a na vedení Správy CHKO). 
Pro všechny zúčastněné se jednalo o novou zkušenost, jejímž výsledkem bylo 
nedokončení připravovaného projektu a nesplnění podmínek programu Nadace 
Open Society Fund Praha. Tato zkušenost nicméně byla důležitým prostředím pro 
vyjasnění pozic jednotlivých partnerů a jejich možností a především vzájemných 
kompetencí. 
 
Co nám projekt dal 
Od fáze chtění do konkrétní podoby projektu vede dlouhá cesta. Ještě delší cestu 
však musíte urazit při vyjasnění si kompetencí a uvědomění si odpovědnosti nejen 
za realizaci projektu, ale zejména za udržitelnost a její finanční náročnost.  
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Jde o nové zkušenosti, které vyžadují čas, vzájemnou diskusi a vybudování 
vzájemné důvěry. Příprava projektu včetně souvisejících aktivit přinesla do regionu 
nový podnět, došlo k dalším jednáním i setkáním lidí se zájmem o to změnit 
současný stav. Jejich výsledkem bylo: 
● osvojení si dovedností v přípravě projektu pro žádost do programu 

LEADER+  
● uvědomění si nutnosti posílit administrativně-organizační prostředí v rámci 

Sdružení obcí Kokořínska 
● lepší vzájemná informovanost 
● oficiální jednání mezi SOK a městem Mělníkem na nejvyšší úrovni o možné 

spolupráci a podpoře 
● zapojení se do prvních kroků Zlatý pruh Polabí, o.p.s. (Nymbur), která chce 

se věnovat destinaci Polabí (dělení podle CzechTourismu a Středočeského 
kraje) 

● drobné aktivity s partnery ze Saska – spolková činnost a cestovní ruch. 
 
Zároveň byla vytvořena neformální skupina, která změnu chce a vzájemně se i 
podporuje ve výdrži. 
 
 
Co nám projekt vzal 
Projekt jasně ukázal, že změny jsou realizovatelné v daleko delším časovém úseku, 
než se zdálo. 
 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Je to fuška!!! 
 
 
V červnu 2005 zpracovala Hana Vlčková 
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ZIP, o.p.s. 
 
Hlavní organizátor projektu 
ZIP, o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek 
Tomanova 3, 320 16 Plzeň 
Hlavní manažer projektu: Mgr. Radek Široký, ředitek ZIP, o.p.s. 
Kolektiv řešitelů: Mgr. Pavlína Šormová, Bc. Roman Lobko 
 
Partneři 
Město Starý Plzenec 
Český svaz ochránců památek – Iron Monument Club Plzeň 
 
Název projektu 
Rozvoj příměstské turistiky města Plzně 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Operační program SROP 
Priorita: 4 
Opatření 4.1.2  
 
Nositel nebo žadatel 
ZIP, o.p.s. (žádost nebyla podána) 
 
Cíle projektu 
Cílem projektu je zkvalitnění služeb v cestovním ruchu v příměstské oblasti 
města Plzně. 
 
Cílové skupiny 
Turisté z České republiky i zahraničí 
Obyvatelé regionu 
Subjekty cestovního ruchu 
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Název projektu  
Rozvoj příměstské turistiky města Plzně 
 
Organizátor projektu 
ZIP, o.p.s. 
 

 
 
Počáteční záměr  
V roce 2003 byl náš institut zařazen do programu Neziskové organizace na cestě do 
Evropské unie s projektovým záměrem Revitalizace historického dědictví města 
Starý Plzenec. Tento záměr vznikl na základě aktivit, které ZIP, o.p.s., ve městě 
Starý Plzenec realizovala již od roku 1999. Vedle odborných archeologických 
výzkumných prací se jednalo o popularizaci a propagaci tamního mimořádného 
historického dědictví. Při svém působení ve Starém Plzenci jsme opakovaně 
zaznamenali výrazný rozpor mezi mimořádným významem zdejších historických 
památek a vztahem staroplzeneckých obyvatel a jejich politické reprezentace k nim. 
Takto identifikovaný problém měl být řešen právě projektem Revitalizace 
historického dědictví města Starý Plzenec. 
 
Výchozí situace projektu byla dána dlouhodobě neuspokojivým stavem památek ve 
Starém Plzenci – poslední snaha o systémovou péči o zdejší památkový fond je 
datována do 20. let 20. století. Řada památek se nachází ve velmi špatném stavu a 
velmi nízká je i úroveň jejich popularizace a propagace. Tuto situaci původní záměr 
zamýšlel řešit jednak fyzickou záchranou a konzervací památek a jednak jejich lepší 
propagací, zpřístupněním a využitím pro cestovní ruch. 
 
Projektový záměr jsme v roce 2003 formulovali především s cílem revitalizace 
významného areálu Národní kulturní památky Hradiště Hůrka, jejíž stav byl a dosud 
je velmi zanedbaný. Cílem na „komunitní“ úrovni bylo dokázat místní politické 
reprezentaci i obyvatelům, že vlastnictví historických památek nemusí být jen přítěží, 
ale může život jejich města rovněž výrazně obohatit. 
 
Příprava projektu  
Zařazení našeho záměru do programu Neziskové organizace na cestě do Evropské 
unie skutečně výrazně přispělo ke zvýšení zájmu o historické dědictví u 
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staroplzenecké politické reprezentace. To umožnilo zahájit jednání o partnerské 
spolupráci, která vyústila v uzavření smlouvy o spolupráci s městem Starý Plzenec. 
V první etapě projektu byl s Národním památkovým ústavem a Krajským úřadem 
Plzeňského kraje také úspěšně projednán záměr revitalizace Národní kulturní 
památky Hradiště Hůrka. 
 
Na základě informací získaných v rámci programu Nadace Open Society Fund Praha 
a na základě různých konzultací bylo však již v roce 2003 zřejmé, že vzhledem 
k dostupným možnostem čerpání prostředků ze SROP bude třeba projekt zaměřit 
spíše na cestovní ruch než na památkovou péči. Úzké geografické vymezení na 
lokalitu Starého Plzence by bylo v takovém případě možné jen za předpokladu, že by 
již existovala nějaká „síť cestovního ruchu“, do níž by bylo možné revitalizované 
památky zapojit. Žádná taková síť však dosud vytvořena nebyla. Na základě 
asistenční pomoci v rámci programu Nadace Open Society Fund Praha bylo proto 
v prosinci 2003 rozhodnuto o odstoupení od původního projektového záměru a o 
formulaci nového projektu. 
 
Nový projekt, nazvaný Rozvoj příměstské turistiky města Plzně, se zaměřil na širší 
geografickou oblast zázemí města Plzně. Jeho cílem bylo na základě znalosti 
potenciálu historického dědictví identifikovat atraktivity cestovního ruchu v dané 
oblasti, pro něž bude vytvořen konkrétní produkt cestovního ruchu. Je třeba 
konstatovat, že takto formulovaný projekt nenavazoval na žádnou konkrétní 
předchozí aktivitu ZIP, o.p.s., a stávající pracovní tým pro něj nedisponoval 
potřebným odborným zázemím. 
 
Tuto situaci jsme v únoru 2004 začali řešit hledáním strategického partnera pro 
oblast cestovního ruchu, od nějž jsme si slibovali především zajištění definitivní 
formulace projektu podle námi shromážděných podkladů. Doufali jsme rovněž, že 
tento partner bude ochoten se podílet i na realizaci projektu, která se zdála být od 
počátku nad síly ZIP, o.p.s. Hledání takového partnera, které trvalo až do září 2004, 
nebylo úspěšné. V Plzni neexistuje žádná nezisková organizace zabývající se 
cestovním ruchem, žádný relevantní subjekt cestovního ruchu nepůsobí ani v rámci 
struktury statutárního města Plzně. Nejvíce nadějí jsme proto vkládali do možnosti 
spolupráce s některou soukromou společností, činnou v západních Čechách 
v cestovním ruchu. Jednání s firmou Premium Production z Karlových Varů 
nevyústilo v potřebnou spolupráci. Ta byla nakonec navázána až v prosinci 2004 
s firmou Eureon z Prahy. Ani v tomto případě však kooperace nedosáhla úrovně 
potřebného strategického partnerství, a byla proto předčasně ukončena. 
 
Přípravu projektu Rozvoj příměstské turistiky města Plzně provázely kapacitní 
problémy, které jsme v říjnu 2004 řešili rozšířením pracovního týmu. 
Nejzávažnějším problémem však zůstala absence strategického partnera. 
V průběhu podzimu 2004 jsme projekt konkretizovali na produkt cestovního 
ruchu, tvořený okružní cestou historickým vlakem na trase Plzeň–Nezvěstice–
Rokycany–Plzeň s možností návštěvy řady atraktivit. Dohodnuto bylo 
partnerství s Českým svazem ochránců památek – Iron Monument Club Plzeň, 
jež historické vlaky provozuje – a byla zahájena spolupráce s provozovateli 
atraktivit a osloveni byli významní provozovatelé infrastrukturních zařízení. 
Tento průzkum oblasti byl v listopadu 2004 zformulován do přehledného 

 96 



materiálu. Na základě tohoto materiálu začala firma Eureon zpracovávat 
definitivní formulaci projektu. 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Trvající absence strategického partnera pro oblast cestovního ruchu nás 
v lednu a únoru 2005 postavila před rozhodnutí, zda s nemalými náklady 
z vlastního rozpočtu dokončit přípravu projektu s tím, že jeho realizaci bychom 
v takovém případě museli provést výhradně vlastními silami. Veškerá rizika 
s tím spojená, především nejasné vyhlídky na kofinancování a udržitelnost 
projektu, vedla k rozhodnutí přípravu projektu zastavit. 
 
Partneři projektu 
Město Starý Plzenec: od počátku přípravy projektu byla partnerská spolupráce 
poměrně intenzivní. Partnerská smlouva byla uzavřena dne 16. 12. 2003, intenzivní 
spolupráce probíhala a probíhá s K-Centrem – organizační složkou města spravující 
památky a zabývající se na místní úrovni cestovním ruchem. 
Český svaz ochránců památek – Iron Monument Club Plzeň: s tímto klíčovým 
partnerem byla navázána spolupráce v závěrečné fázi přípravy projektu, kdy došlo 
ke konkretizaci na produkt cestovního ruchu tvořený okružní cestou historickým 
vlakem. Iron Monument Club je zkušeným provozovatelem historické železniční 
techniky a na přípravě projektu se úzce podílel. Byl předložen návrh partnerské 
smlouvy, k jejímuž uzavření již v důsledku negativního vývoje projektu nedošlo. 
Další partnerské vztahy navazované v první fázi přípravy (Plzeňský kraj, Ekonomická 
fakulta Západočeské univerzity, Občanské sdružení Hůrka a Radyně) se pro 
konkretizovaný projekt ukázaly být málo nosné. Navázané kontakty a vztahy se však 
staly cenným potenciálem pro další činnost institutu. 
 
 
Podání projektu do fondů EU 
Projekt byl připravován k podání do SROP, Priorita 4, podopatření 4.1.2 – Podpora 
lokálních služeb pro cestovní ruch. Po zvážení všech možností se tento způsob 
financování projektu orientovaného na kulturní dědictví jevil jako optimální. Projekt 
nebyl dopracován k podání. 
 
Získané zkušenosti 
Výrazným kritickým faktorem se ukázala být některá regionální specifika Plzně a 
Plzeňského kraje, která jsme měli možnost definovat na základě výměny zkušeností 
s ostatními účastníky programu Nadace Open Society Fund Praha a která podle 
našeho názoru ovlivnila přípravu projektu. 
 
Plzeň i celý region se v současné době vyznačují velmi dobrými ekonomickými 
ukazateli, danými úspěšnou transformací místního tradičního výrazného 
průmyslového potenciálu. Minimální zájem o projekty cestovního ruchu a minimální 
popularizace památek, patrné na všech úrovních veřejné správy, jsou tudíž 
způsobeny tím, že ekonomický přínos těchto projektů je pro region bohužel 
zanedbatelný. Na okraj dané problematiky lze podotknout, že vysoká zaměstnanost 
související s výše uvedenou situací nachází svůj dlouhodobý negativní odraz 
v nízkém stupni rozvoje neziskových organizací v Plzni a v Plzeňském kraji. 
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Dalším důležitým faktorem je výrazná centrální funkce Plzně v celém Plzeňském 
kraji, která způsobuje určitou uzavřenost města vůči vnějším podnětům. Z toho 
vyplývá při jednáních často zjišťovaná nízká ochota plzeňských subjektů zapojit se 
do projektů, které mají širší dosah. 
 
Co nám projekt dal a vzal  
ZIP, o.p.s., zahájil svou činnost v roce 2001, příprava projektu proto probíhala 
v podmínkách nové rozvíjející se organizace, která teprve hledala a formovala svůj 
charakter. Téměř veškerou odbornou činnost institutu zpočátku tvořily odborné 
aktivity. V době zařazení do programu Neziskové organizace na cestě do Evropské 
unie jsme měli s realizací projektů směřujících k popularizaci památek minimální 
zkušenosti, zkušenosti s projekty cestovního ruchu nebyly žádné. V rámci institutu 
nebyl pro tyto projekty vytvořen pracovní tým. Na základě odborných aktivit jsme 
teprve utvářeli potenciál partnerských vztahů s různými subjekty v regionu. 
 
Původní projektový záměr byl připraven v podmínkách počátečního růstu nově 
založené organizace ještě před tím, než se zcela vyjasnily možnosti jejího rozvoje 
dané situací oboru památkové péče v Západních Čechách. V roce 2003 jsme počítali 
s větším podílem popularizace památek na celkovém rozvojovém potenciálu 
institutu. Vývoj v letech 2003–2004 však tomuto předpokladu neodpovídal a přinesl 
větší rozvoj odborných kapacit, než jsme předpokládali. V této souvislosti se zásadně 
negativně projevilo přeformulování projektu na konci roku 2003, který se tím vzdálil 
ostatním aktivitám institutu. Kapacitní růst institutu se v letech 2003–2004 musel 
orientovat na odborné činnosti v oblasti archeologie a problematika projektu bohužel 
zůstávala spíše na okraji zájmu. 
 
Velkým přínosem programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie 
zůstává značný potenciál zkušeností a dovedností získaný při přípravě projektu, a to 
i přesto, že práce neskončila úspěchem a nakonec došlo k rozpadu realizačního 
týmu. Zejména cenný je potenciál partnerských kontaktů a vztahů, který nepochybně 
využijeme při přípravě dalších projektů tohoto druhu. 
 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU 
Zpětné hodnocení několikaletého úsilí věnovaného přípravě projektu musí zdůraznit 
klíčový moment rozhodnutí, zda se s určitým záměrem pustit na cestu přípravy 
rozsáhlejšího podrobného projektu. Ukázalo se, že pro toto rozhodnutí je třeba vidět 
kontury budoucího projektu jasněji, než tomu bylo v našem případě. Kriticky je nutné 
zvažovat rovněž rezervy kapacitního potenciálu organizace. 
 
 
 
V červnu 2005 zpracoval Mgr. Radek Široký  
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Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 
 
Hlavní organizátor projektu 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace  
Slovanské náměstí 3920 
767 01 Kroměříž 
Hlavní manažer projektu: PhDr. Šárka Kašpárková 
Řešitelky projektu: PhDr. Šárka Kašpárková 
Mgr. Daniela Hebnarová 
Dílčí spolupráce: Miroslava Pagáčová – ekonomka, Soňa Bosáková – vedení 
dokumentace projektu Nadace Open Society Fund Praha 
 
Partneři 
Město Kroměříž 
Úřad práce Kroměříž 
Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín – pracoviště Kroměříž 
 
Název projektu 
Centrum celoživotního učení 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
OPRLZ: Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji 
(Z3/01) 
Priorita: 3.1 – Aktivní politika zaměstnanosti 
Opatření 3.1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání 
uchazečů a zájemců 
o zaměstnání 
 
Nositel nebo žadatel 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 
 
Cíle projektu 
Integrace nezaměstnaných a zdravotně znevýhodněných na trh práce a do 
společnosti. 
Vytvoření nové pilotní role veřejné knihovny ve vzdělávacím procesu. 
Snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v regionu      
Zlepšení životní úrovně a kvality života obyvatel regionu 
 
Cílové skupiny 
Nezaměstnaní včetně dlouhodobě nezaměstnaných a rodičů s malými dětmi 
Dlouhodobě nezaměstnaní 
Nezaměstnaní nad 45 let věku 
Zdravotně postižení 
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Název projektu  
Centrum celoživotního učení 
 
Organizátor projektu 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 
 

 
 
Počáteční záměr 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace získala koncem devadesátých let 
pro svou činnost nové odpovídající prostory. Svou moderností, vybaveností, 
nabídkou služeb i bezbariérovým přístupem přilákala stovky nových uživatelů. 
Rozvíjela se a rozšiřovala aktivity vstříc veřejnosti, stala se centrem neziskového 
sektoru na Kroměřížsku, začala být vnímána jako otevřená knihovna pro všechny. 
Její další vývoj bylo nutné podpořit finančními prostředky, jež byly získávány pomocí 
dotačních a grantových řízení. Stále více bylo patrné, že knihovna musí ve svých 
aktivitách pokračovat, rozšiřovat je a cílit ke vzdělávací projektům.  
 
V rámci České republiky zatím neexistuje ucelená koncepce celoživotního 
mimoškolního vzdělávání dospělých, která by mimoškolním zařízením umožnila 
vytvářet programy pro rozvoj lidských zdrojů. Ve městě Kroměříži a jeho okolí se 
výrazně zvyšuje potřeba celoživotního učení obyvatel. Knihovna Kroměřížska již řadu 
let slouží jako komunitní centrum, jež se snaží občany aktivně zapojit do veřejného 
života, a od roku 1996 je rovněž poradenským centrem pro neziskové organice, 
kterých v okrese Kroměříž aktivně pracuje 298, z toho 140 přímo v Kroměříži. 
Většina lidí (90 %) zapojených do práce neziskových organizací (NNO) jsou 
dobrovolníci, bez jejichž vkladu neplacené práce a volného času by mnohé 
organizace neexistovaly. 
 
Knihovna Kroměřížska realizuje řadu vzdělávacích programů a volnočasových aktivit 
reagujících na potřeby občanů a pomáhá vytvářet vztahy v rámci místní komunity. 
Udržuje dlouhodobé partnerské vztahy s řadou významných institucí: s městským 
úřadem, úřadem práce, všemi typy škol... Každoročně se zapojuje do projektů, které 
pomáhají rozšířit nabídku informačních služeb a vzdělávacích aktivit pro uživatele a 
zajišťují všeobecnou dostupnost informačních zdrojů nezbytných pro celoživotní 
vzdělávání a všeobecný rozvoj osobnosti. Využívá vlastní koncepce dlouhodobých 
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programů pro seniory, na svých webových stránkách (www.knihkm.cz/handy) 
poskytuje informace určené zdravotně postiženým, prostřednictvím veřejných diskuzí 
usnadňuje cestu občana k samosprávě a samosprávy k občanovi. Knihovna je 
přirozeným komunitním centrem regionu, jež všem občanům umožňuje rovný přístup 
k informacím a kulturním a vzdělávacím aktivitám. 
 
Na základě našich průzkumů a konzultací s místními partnery jsme vyhodnotili 
potřeby dvou nejsilnějších komunit: 
 
První komunitou byla skupina neziskových organizací, sdružených na základě 
společného cíle a zájmu, druhou komunitou pak byli obyvatelé města bez ohledu na 
své osobní zájmy, ale se zájmem o celoživotní učení. Oběma skupinám knihovna 
poskytuje zázemí a obě komunity vzdělává. První komunitu vzdělává za účelem 
orientování se v možnostech získávání finančních prostředků z nejrůznějších zdrojů, 
v možnostech spolupráce s jinými organizacemi a v dalších faktorech, které mohou 
významně ovlivnit životaschopnost neziskových organizací. 
 
Druhá komunita byla možným horizontálním průřezem té první. Zaměření není tak 
úzce profilově dané, ale odráží problematiku celoživotního mimoškolního učení. 
 
Počátečními záměry projektu byla podpora stálého poradenského centra pro 
neziskové organizace a vznik a rozvoj Univerzity volného času v Knihovně 
Kroměřížska. Chtěli jsme zvýšit znalostní úroveň obyvatel na Kroměřížsku a zapojit 
je do celoživotního mimoškolního učení. Vyšší míra informovanosti a znalosti má 
přímý vliv na jejich schopnost aktivního zapojení se do společnosti. Mohou tím 
pozitivně ovlivňovat i život ve městě a jeho okolí, a takto obohacovat život celého 
regionu. Chtěli jsme změnit především úroveň znalostí obyvatel a rozšířit mimoškolní 
nabídku celoživotního učení formou založení občanského sdružení Univerzita 
volného času, jež by umožnilo mimoškolní vzdělávání dospělých bez věkové 
profilace. Významným úkolem projektu byla udržitelnost záměru předkladatele a 
posílení pozice neziskových organizací a dalších spolupracujících členů komunity, 
která bude i po ukončení asistenčního programu schopna zajistit kontinuitu projektu 
s možností získání a využití finančních prostředků pro potřeby komunit z fondů EU. 
 
Během programu Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace na cestě 
do Evropské unie, do něhož byla knihovna jako jedna ze dvou veřejných knihoven 
v České republice vybrána, došlo díky získaným znalostem týmu v rámci dvouletého 
vzdělávacího cyklu k výrazným změnám záměrů, cílů i cílových skupin projektu. 
 
Příprava projektu  
Projekt Knihovny Kroměřížska Centrum celoživotního učení prošel od původního 
záměru mnohými změnami a úpravami, které úzce souvisely se změnami, dodatky a 
úpravami programových materiálů strukturálních fondů EU.  
 
Původní cílové skupiny neziskových organizací – senioři – nebyly ve výsledných 
materiálech přijatelnými cílovými skupinami, proto jsme se na základě konzultací, 
analýz a průzkumů zaměřili na cílové skupiny nové. 
 
Původní projektový záměr byl v souladu s prioritou 3 SROP, Opatření 3.2 – Podpora 
sociální integrace osob znevýhodněných sociální exkluzí, zadán v elektronickém 
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formuláři ELZA. Později jsme se rozhodli pro změnu programu na Operační program 
rozvoje lidských zdrojů, opatření podporující zaměstnanost, která přinesla i nový 
elektronický formulář BENEFIT. K této změně jsme dospěli na základě strategie, 
protože Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně se s obdobným projektem 
účastnila stejného programu Nadace Open Society Fund Praha a bylo téměř jasné, 
že dva stejné projekty by podpořeny nebyly a navíc provázanost vsetínské knihovny 
na SROP 3.1, v němž Město Vsetín s projektem uspělo, nás víceméně ke změně 
operačního programu přinutila.  
 
V přípravné fázi projektu jsme na pravidelných schůzkách konzultovali všechny 
záměry s partnery, jejichž počet se také od původního záměru velmi lišil. Z několika 
desítek původních partnerů (strategických, klíčových, realizačních a spolupracujících 
subjektů) jsme uzavřeli partnerské smlouvy pouze se třemi: Městem Kroměříž, 
Úřadem práce v Kroměříži a Centrem služeb zdravotně postiženým Zlín – pracoviště 
Kroměříž. 
 
Návaznost na strategické dokumenty zůstala i po změně operačního programu a 
priority stejná. Rozšířili jsme strategické dokumenty k celoživotnímu učení 
o materiály týkající se informační gramotnosti – například EU eEurope 2005 či 
zaměstnanosti: mj. Národní akční plán zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
V rámci projektu Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace na cestě 
do Evropské unie vytvořila Knihovna Kroměřížska model působení veřejných 
knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání. 
 
Knihovna jako informační centrum s přístupem k veřejnému internetu nabízí 
akreditované kurzy počítačové a informační gramotnosti. Na základě zjištěných 
potřeb (analýza, dotazník, anketa) vyplynul ze strany uživatelů požadavek na 
systematické vzdělávání zejména pro občany nad 45 let věku. Neznalost 
informačních technologií této skupině občanů znesnadňuje uplatnění na trhu práce 
i ve společnosti.  
 
Potřeby vytipovaných cílových skupin, jež jako příjemci pomoci odpovídaly prioritám, 
opatřením i programům strukturálních fondů EU, jsme si průběžně ověřili ve 
společných projektech s Úřadem práce Kroměříž i Centrem pro zdravotně postižené 
Zlín –pracoviště Kroměříž. 
 
V souladu s programovými dokumenty byly profilovány nové cílové skupiny projektu 
– zdravotně postižení, dlouhodobě nezaměstnaní a nezaměstnaní na 45 let věku  
 
Na základě výsledků předvstupní studie a hloubkové analýzy cílových skupin 
knihovna vytvořila model vzdělávacího centra, které nabídne následující 
vzdělávací a integrační produkty. 
 
Motivační programy a kurzy se zaměřením na tvůrčí přístup při hledání práce 
se budou týkat navazování kontaktů, komunikace se zaměstnavateli, strategie 
při hledání zaměstnání, zvládání depresí, poznání a ocenění vlastních 
schopností a znalostí, pochopení vlastního místa na trhu práce 
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prostřednictvím lepšího porozumění sobě samému – realistického odhadu 
vlastních možností. 
  
Rozšiřování možností přístupu k internetu a nárůst počtu informačně gramotných 
osob přináší pozitivní dopady v oblasti sociálního začleňování, na jednotlivce má 
kladný vliv v oblasti prevence a snižování nezaměstnanosti a nezaměstnatelnosti, 
umožňuje celoživotní vzdělávání a v neposlední řadě rozšiřuje nabídku aktivit pro 
trávení volného času a umožňuje komunikaci bez ohledu na geografickou 
vzdálenost. 
 
Kurzy informační gramotnosti pomohou nezaměstnaným při hledání volných míst 
ohlášených zaměstnavateli na internetu, využití zaměstnaneckého poradenství na 
informační síti, využití internetu k vyhledávání informací o různých podnicích, 
navazování kontaktů, využití e-mailové pošty. 
 
Účastníkům akreditovaných kurzů knihovna nabídne diferencovaný přístup podle 
schopností a potřeb, využití informačních zdrojů a jejich propojení s obsahem kurzů. 
Vytvoří podmínky k návaznému sebevzdělávání účastníků v knihovně. Připraví je ke 
vstupu na trh práce v informační společnosti, a to nejen po stránce počítačové 
gramotnosti, ale i s motivací a cílem. Formou čtenářské legitimace a zapojením do 
adresáře akcí v knihovně účastníkům poskytne rovnocenné postavení i navazování 
kontaktů. Umožní opakování kontaktů při různých příležitostech, vytvoří snadnější 
prostředí pro komunikaci, výměnu zkušeností a podpůrnou funkci uvnitř skupiny. 
Umožní systematické studium relevantního, veřejně přístupného fondu informačních 
pramenů souvisejících s politikou zaměstnanosti v EU. Poskytne záchytný bod – 
možnost vrátit se v případě potřeby. Výhodou bude také získané osvědčení 
o absolvování kurzů, neboť ty budou akreditované. 
 
V rámci místního partnerství a v zájmu další udržitelnosti projektu po jeho skončení 
Knihovna Kroměřížska do projektu zapojí i Okresní hospodářskou komoru Kroměříž 
a ROTARY klub Kroměříž, který se bude podílet na formování náplně vzdělávacích a 
motivačních programů z pozice možného zaměstnavatele.  
 
Cílové skupiny – zdravotně znevýhodnění, dlouhodobě nezaměstnaní a 
nezaměstnaní nad 45 let věku – mohou ke studiu využít i dalších vzdělávacích 
metod, například formu e-learningu. 
 
Partneři projektu 
Město Kroměříž – zřizovatel knihovny byl nejdůležitějším partnerem knihovny ve 
všech fázích projektu, od původního záměru do finální podoby. Projekt inspiroval 
Radu města ke zřízení samostatného projektového manažera (členka našeho 
projektového týmu) a k diskusi o chybějících strategických materiálech i prioritách 
města. Projekt inicioval vzrůstající zájem o strukturální fondy a zájem o vytvoření 
partnerství s knihovnou. V knihovně zároveň vzniklo poradenské a informační 
centrum pro neziskový sektor, které si vzalo za cíl pomoci při nasměrování zájemců 
z neziskového sektoru do operačních programů. Během dubna a června knihovna 
podpořila vznik tří projektů, ať už konzultací, nebo aktivním zapojením, a stala se 
partnerem dalších dvou. 
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Úřad práce Kroměříž – klíčový partner v aktivitách zaměřených na nezaměstnané. 
Úřad práce se stal partnerem v okamžiku změny cílové skupiny uživatelů služeb. 
Počáteční nedůvěra k nadstandardním aktivitám veřejné knihovny vedla přes 
výsledky společného pilotního projektu k navazování důvěry v jiné než kulturní a 
společenské funkce knihovny. 
 
Centrum služeb zdravotně postiženým Zlín, pracoviště Kroměříž – se stává 
partnerem v okamžiku definice potřeb cílové skupiny, tedy zdravotně postižených. 
Spolupráce a zařazení této cílové skupiny vyplynula z její potřeby na základě 
dotazníkového šetření. 
 
Všichni tři partneři projektu se do tvorby aktivně zapojili.  
 
Podání projektu do fondů EU  
Projekt byl podán 31. 3. 2005 do 1. výzvy Operačního programu Rozvoj lidských 
zdrojů Priorita: 3.1 – Aktivní politika zaměstnanosti, Opatření 3.1.1 – Posílení aktivní 
politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, 
Grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. 
 
Získané zkušenosti  
V rámci dvouletého vzdělávacího cyklu Nadace Open Society Fund Praha jsme se 
naučili mnohému. 
 
Poznali jsme, jak důležité je pro projekt partnerství. Partnerství nejen formální; 
i s popisem rolí partnerů a podepsáním partnerské smlouvy se celý projekt 
kvalitativně výrazně posunul kupředu. Užitečný byl pro nás seminář věnovaný 
právním záležitostem při tvorbě a uzavírání partnerských smluv pod vedením 
zkušené lektorky JUDr. Dewerové. 
 
Naučili jsme se tvořit a používat SWOT analýzu. Naši školitelé nám na praktických 
ukázkách ukázali, jak ji můžeme aktivně využívat. Vyzkoušeli jsme si ji v praxi přímo 
v knihovně, což bylo nesmírně užitečné a ukázalo nám to i některé nedostatky 
v činnosti knihovny. 
 
Tvorba logframu (logického rámce) nás naučila prakticky postavit projekt a logicky 
provázat činnosti a aktivity, jež jsme plánovali. Naučila nás dívat se na plánování 
z jiných úhlů a provázat činnosti ve všech směrech. 
 
Velkým přínosem bylo pro organizace zapojené do zpracovávání projektů setkání 
s Angelou Taylor, která působila v České republice jako poradkyně při zavádění a 
přípravu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 
 
Naučili jsme se pracovat v týmu, konzultovat, vyhledávat i vyhodnocovat relevantní 
informace. Na pravidelných setkáních na seminářích jsme si vždy vyměňovali 
informace o vývoji našich projektů. I to byly neocenitelné zkušenosti. Mohli jsme si 
vzájemně doporučovat a sdílet potřebné informace. Při tvorbě projektu nám pomohla 
také dvě hodnocení.  
 
Naučili jsme se zpracovat projektovou fische v elektronickém formuláři ELZA 
i BENEFIT, jednoduchou studii proveditelnosti (marketinkový mix), poznali jsme, co 
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všechno jsme schopni si sami vytvořit a co k tomu potřebujeme. Naučili jsme se 
orientovat se ve strategických dokumentech a v problematice EU a utvářet místní 
partnerství k podpoře a udržitelnosti projektů. 
 
Koncem roku 2004 jsme byli připraveni na vyhlášení výzvy. Podání projektu Centrum 
celoživotního učení pro nás znamená finální práce spojené s obhajobou v projektu 
Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace na cestě do Evropské unie.  
 
Co nám projekt dal 
Dal nám možnost učit se něčemu novému. Dal nám možnost zhmotnit naše vize do 
konkrétní podoby a přehodnotit naše dosavadní aktivity a poslání a roli knihovny 
v 21. století. Dal nám nové přátele, o jejichž radu můžeme kdykoli požádat, s nimiž 
se můžeme podělit o vlastní úspěchy a rozebrat s nimi své nezdary. Dal nám nové 
vědomosti, poznatky a dovednosti, které povedou k zajištění životaschopnosti a 
udržitelnosti projektu, a šanci podělit se o výsledky s ostatními neziskovými 
organizacemi. Upevnil naše postavení vstříc veřejné správě, samosprávě, 
knihovnám a dalším institucím v regionu. Upevnil naše sebevědomí, naznačil novou 
cestu, po níž by se mohly veřejné knihovny České republiky v budoucnu ubírat.  
 
Dalším přínosem byla příležitost zhodnotit získané znalosti a vědomosti ve Výboru 
pro otázky EU Zlínského kraje a zapojit se do stanovení rozvojových priorit Zlínského 
kraje pro plánovací období 2007-2013. Mohli jsme také nabídnout znalosti a 
vědomosti ve prospěch neziskového sektoru, šanci pomoci. 
 
Z projektu a všech souvisejících aktivit vyplynulo neoddiskutovatelné místo knihovny 
v procesu sociální integrace i ve vzdělávacích aktivitách, které cílí k různým 
skupinám uživatelů. Projekt upevnil místo knihovny ve městě jako 
nezpochybnitelného partnera a představitelé města nám začali naslouchat. To 
představuje obrovský posun a ocenění naší práce. 
 
Projekt jsme začali prezentovat veřejným knihovnám a zároveň jsme podpořili další 
pracovní seminář pro knihovny. V rámci toho jsme začali sbírat další informace 
o projektech knihoven v České republice, jež cílí ke strukturálním fondům EU. 
 
 
Co nám projekt vzal 
Dobrá znalost základních dokumentů a výborné vyškolení nám vzalo možnost 
poslouchat některé lektory na seminářích až do konce. Je velmi složité s někým 
diskutovat o problému, když víme, že mu chybí patřičná erudice.  
 
Vzal nám volný čas, protože se strukturálními fondy dále zabýváme, vzal nám i iluze 
a možná naivní představy, které jsme měli, ale které mají lidem kolem nás. Vzal nám 
i část nadšení, zejména při setkáních, na nichž se nás ptali, proč to vlastně děláme – 
knihovnu máme krásnou novou a vybavenou, proč tedy chceme něco navíc, co nám 
přinese jen další práci a starosti. 
 
Vadila nám nepřipravenost na ministerské úrovni – zejména při konzultacích při 
závěrečné fázi projektu, kdy jsme potřebovali vědět některé velmi podrobné 
informace týkající se rozpočtu. Projekt nám vzal iluze o jednoduchém vyplnění 
elektronických formulářů Benefit i Elza. 
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Přesto nám však projekt více dal než vzal. Musíme ocenit i pomoc ze strany 
úředníků kraje i pověřeného Úřadu práce ve Zlíně. Snažili se nám pomoci ve všech 
směrech, byli ochotní a vstřícní. 
 
Počátek realizační fáze  
Projekt Knihovny Kroměřížska byl odevzdán v 1. kole výzvy 31. 3. 2005 a prošel 
kontrolou formálních náležitostí. V případě finanční podpory projektu bude realizován 
v termínu časového harmonogramu do 30 dnů od podpisu smlouvy. Počátkem 
bychom mohli nazvat i zpracování vzdělávacích modulů pro projekt a požádání 
o jejich akreditaci na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Je třeba nastudovat strategické materiály, navázat kontakty, nebát se netradičních 
postupů, jednání s úředníky i počáteční nedůvěry povolaných osob. Je nutné 
překonat bariéru v myšlení, překročit pomyslné hranice letitého vymezení činností a 
aktivit veřejné knihovny. 
Nenechat se odradit dílčími neúspěchy, nebát se změn, které přináší vývoj.  
Dále bychom doporučili, aby se zájemci obrátili na ty, kdo už projekty podali. Pomůže 
jim to vyvarovat se chyb a omylů. Nebát se partnerství a jít do projektu jako partner 
s vymezenou rolí. Konzultovat záměr projektu a zejména o svém záměru informovat 
samosprávu tak, aby tento záměr přijala za svůj a podpořila jej nejen morálně, ale 
i finančně. 
 
Projekt může sloužit jako pilotní pro veřejné knihovny v České republice, které 
v rámci vzdělávacích aktivit využijí svých kvalifikovaných pracovníků, znalostí 
informačních a komunikačních technologií, techniky a fondu tištěných i 
elektronických materiálů k nabídce vzdělávání, jež přispěje k sociální integraci 
ohrožených cílových skupin. Na základě výsledků společných projektů s ÚP 
Kroměříž (internetová gramotnost pro nezaměstnané), hodnocení projektu 
zúčastněnými a výsledků, k nimž jsme dospěli již v této fázi vzdělávacího programu 
Knihovny Kroměřížska, který probíhal v omezeném časovém rozsahu, jsme dospěli 
k jednoznačnému závěru. Ve vzdělávacích a integračních aktivitách mají knihovny 
nezastupitelné místo, zvláště pak pro ohrožené cílové skupiny uživatelů. V budoucnu 
by se podobných aktivit mohly zúčastnit další kulturní a vzdělávací organizace na 
lokální úrovni, jež mají potřebné kapacity a zázemí pro výše uvedené aktivity. Úzká 
spolupráce knihoven, muzeí, archivů – paměťových institucí na lokální úrovni (projekt 
Evropské komise EU CALIMERA, jehož byla knihovna národním koordinátorem) – 
přinese v budoucnu další příležitosti pro vzdělávání a sociální integraci.  
 
 
V červnu 2005 zpracovala PhDr. Šárka Kašpárková 
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Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace 
 
Hlavní organizátor projektu 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace 
Svárov 714, 755 01 Vsetín 
 
Partneři 
Město Vsetín 
Úřad práce Vsetín 
Společnost pro komunitní práci Vsetín 
 
Název projektu 
Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a 
celoživotního vzdělávání  
ve Vsetíně 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání: 
Společný operační regionální program 
Priorita: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech 
Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech 
 
Nositel nebo žadatel 
Masarykova veřejná knihovna, příspěvková organizace 
 
Cíle projektu 
Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin 
obyvatelstva do komunity, 
k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím 
kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve 
Vsetíně.  
 
Cílové skupiny 
Nezaměstnaní včetně dlouhodobě nezaměstnaných a rodičů s malými dětmi 
Děti ohrožené sociální exkluzí 
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Název projektu  
Investiční projekt: Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako 
instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně 
Neinvestiční projekt: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních 
aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně 
 
Organizátor projektu 
Masarykova veřejná knihovna Vsetin, příspěvková organizace 
 

 
 
Počáteční záměr  
Důvodů, proč vznikla myšlenka předložit tento projekt, bylo několik. Vedle 
nevyhovujícího prostorového a technického zázemí, s nímž knihovna už léta zápasí, 
nových trendů ve společnosti, které ovlivňují počty čtenářů, nutnosti na tyto trendy 
reagovat a finančních limitů ze strany zřizovatele byla hlavním impulzem 
problematická sociální situace v regionu a snaha knihovny přispět k jejímu řešení.  
 
Vsetín je region postižený vysokou nezaměstnaností, což se odráží ve špatné 
ekonomické situaci rodin a v jejich nezájmu o společenské dění. Dalším specifikem 
je vysoké procento romských obyvatel ve městě. 
 
Záměrem projektu bylo od počátku realizovat v rekonstruované budově pod jednou 
střechou projekt komunitní knihovny, která propojí činnosti knihovnické s činnostmi 
podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob. 
Podle této vize měla být oslovena široká veřejnost, všechny Neziskové organizace a 
skupiny osob ohrožených sociální exkluzí ve Vsetíně. 
 
Předpokládalo se, že investiční fáze spojená s rekonstrukcí budovy a realizační fáze 
aktivit samotných bude součástí jedné projektové žádosti.  
 
Příprava projektu 
Vedení knihovny vytvořilo realizační tým, který koordinoval a realizoval přípravu 
projektu až do jeho konečné podoby. Od počátku hrála svou roli zkušenost s cílovou 
skupinou nezaměstnaných a matek (rodičů) s malými dětmi, dobrá pověst knihovny 
jako veřejné instituce s důvěryhodnou a lidskou tváří a informační zázemí. 
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Byla vytvořena pracovní skupina se zástupci města a dalších partnerů a byl vybrán 
vhodný objekt. Vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního 
plánu města, knihovna se zúčastnila některých projektů v partnerství nebo 
samostatně a zejména sledovala programy Evropské unie, jež by korespondovaly 
s jejími záměry. 
 
Velkou lekcí byl úspěch v programu Nadace Open Society Fund Praha Neziskové 
organizace na cestě do Evropské unie s projektem Cesta knihovny ke komunitnímu 
a vzdělávacímu centru regionu. Tento projekt knihovnu dovedl k novému způsobu 
myšlení, ke znalosti problematiky a ke schopnosti formulovat myšlenky v této oblasti. 
Za přispění vzdělávacích seminářů Nadace OSF došlo k postupné transformaci 
projektu do jeho finální podoby. 
V návaznosti na konkrétní opatření operačního programu strukturálních fondů EU, 
s nímž musel návrh korespondovat, bylo nutné jeho rozdělení na část investiční a 
neinvestiční. Investiční projekt předložilo za přispění projektového týmu knihovny 
Město Vsetín jako vlastník nebytových prostor. Předkladatelem neinvestičního 
projektu, který je již zaměřen na konkrétní aktivity, provoz a zaměstnance, byla 
knihovna. 
Zároveň bylo nutné zúžit původně velmi široký záběr cílových skupin, a to jak 
z hlediska potřeb opatření, které neakceptuje jako cílovou skupinu širokou veřejnost, 
tak z důvodu, že není v možnostech jednoho projektu řešit všechny cílové skupiny 
ohrožené sociální exkluzí. 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Výslednou podobou byly dva projekty – investiční, řešící přípravu nebytových 
prostor, a neinvestiční, zaměřený na realizaci aktivit. Obě žádosti byly podány do 
Společného operačního regionálního programu, Priorita 3 se zaměřením na rozvoj 
lidských zdrojů, podpora sociální integrace v regionech. 
 
Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do 
komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím 
kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně. 
 
Cílové skupiny 
Nezaměstnaní: dlouhodobě nezaměstnaní, matky (rodiče) s malými dětmi a osoby 
s nízkou kvalifikací 
Děti a mládež ohrožené sociální exkluzí  
 
Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
Vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci 
Vzdělávací bloky pro děti, zaměřené zejména na přípravu na budoucí profesi a 
komunitní programy pro volný čas 
 
Partneři projektu  
Partnerem s finanční spoluúčastí je zřizovatel Město Vsetín. Město Vsetín je také 
předkladatelem investičního projektu, který zajistí adekvátní nebytové prostory, a 
garantem udržitelnosti a zaručí předfinancování a dofinancování projektu. 
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Dalšími partnery projektu jsou: Úřad práce Vsetín, Rodinné a mateřské centrum 
Sluníčko, Speciální školy Vsetín a Společnost pro komunitní práci Vsetín. S těmito 
partnery fungovala předchozí spolupráce v omezené míře již dříve a jejich hlavní 
úlohou v projektu bude zajistit klienty pro jednotlivé vzdělávací akce, zprostředkovat 
kontakt s cílovými skupinami, specifikovat potřeby cílových skupin a další konzultace 
při přípravě a realizaci aktivit. 
 
Podání projektu do fondů EU  
Investiční projekt: Operační program SROP 
Priorita: 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech 
Opatření 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech. 
Projekt na necelých 13 000 000 Kč byl doporučen Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Morava Ministerstvu pro místní rozvoj CR ke schválení. 
Smlouva o poskytnutí pomoci mezi MMR a městem Vsetín byla podepsána v březnu 
2005. 
Neinvestiční projekt: Grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci 
v souladu se SROP 
Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech 
Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech. 
Projekt na 4 000 000 Kč byl podán 28. 4. 2005 a výsledky grantového řízení budou 
známy přibližně v červnu 2005.  
Komunikace s pracovníky Oddělení realizace grantových schémat a oddělení 
strategického rozvoje Zlínského probíhala na velmi vstřícné úrovni. Snažili se pomoci 
a organizovat vzdělávací semináře k tématu. 
 
Získané zkušenosti  
Projektová příprava je proces neustálých změn a nutných akceptování nových 
rozhodnutí a podmínek ze strany: 
1. partnerů jako prostředníků cílových skupin, kteří spolupracovali na situační 

analýze, prokazování potřebnosti projektu a odhadu poptávky cílových skupin  
2. zřizovatele, který nastavuje finanční mantinely a z jehoŽ strany hrozí změna 

politické vůle a s tím související podpora projektu  
3. vyhlašovatelů výzev a řídících orgánů, kteří vyžadují soulad s opatřeními, 

horizontálními tématy (vliv na informační společnost, životní prostředí, rovné 
prostředí atd.) a ukazateli (vytvoření pracovních míst atd.). Bylo třeba neustále 
sledovat dodržení provázanosti a souladu s investičním projektem a časovým 
harmonogramem. 

 
Co nám projekt dal 
Všichni, kdo se podíleli na realizaci projektu, se shodli na tom, že získali obrovskou 
zkušenost v oblasti pro dosud knihovníky neznámé. Naučili se částečně orientovat 
v komplikovaném světě pojmů, zákonitostí, vztahů a pravidel Evropské unie. Získané 
dovednosti přispěly k jejich profesnímu i osobnímu rozvoji a věří, že je zúročí i 
v dalších akcích a projektech pro svůj region. 
 
Co nám projekt vzal 
Projekt a jeho příprava vzala všem spoustu času, energie a také soukromí. Všichni 
ve snaze o úspěch pracovali naplno a s osobním nasazením, což bylo mnohdy 
vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že výsledek nebyl a není do poslední chvíle 
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zaručen, nejednou nastal pocit marnosti. Beznaděj také znásobovaly časté změny 
podmínek, postupů a dohod. 
  
Počátek realizační fáze  
V případě úspěšnosti neinvestičního projektu započne realizační fáze přibližně 
v lednu 2006. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU 
Uchazečům o prostředky z fondů EU doporučujeme v jejich projektu zajistit a 
zformulovat kritéria, jež hodnotitelé nutně posuzují: 
1. stanovení jasného cíle, který bude v souladu s opatřením operačního programu 
2. vyjasnění cílových skupin 
3. konkrétní výstupy aktivit a úspěšnost účastníků 
4. udržitelnost projektu po jeho ukončení 
5. partnerství 
6. u některých programů je nutné zajistit spolufinancování a dofinancování projektu 
 
V červnu 2005 zpracovaly Helena Gajdušková a Marie Pokorná 
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Muzeum Boskovicka 
 
Hlavní organizátor projektu 
Muzeum Boskovicka 
Hradní 1, 680 01 Boskovice 
Mgr. Přemysl Reibl, Mgr. Petr Vítámvás 
 
Partneři 
Město Velké Opatovice 
Moravský zemský archiv v Brně 
Věra Krejčí CK K+M Tour 
 
Název projektu 
Moravské kartografické centrum Velké Opatovice 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Společný regionální operační program 
Proirita: 5.4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 5.4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
Podopatření 5.4.2.2 – Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 
 
Nositel nebo žadatel 
Město Velké Opatovice 
 
Cíle projektu 
Zlepšení kvality infrastruktury v oblasti cestovního ruchu,  
zřízení zajímavé expozice v unikátním objektu památkově chráněného areálu 
zámku,  
zlepšení nabídky ubytovacích kapacit, 
dokončení sítě cyklotras v regionu s vyznačením nového turistického cíle 
 
 
Cílové skupiny 
Žáci a studenti základních a středních škol 
Individuální domácí a zahraniční turisté 
Specializovaní návštěvníci a fundovaní odborníci 
Obyvatelé Velkých Opatovic a regionu 
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Název projektu  
Moravské kartografické centrum Velké Opatovice 
 
Organizátor projektu 
Muzeum Boskovicka 
 

 
 
Počáteční záměr  
Muzeum jako komunitní centrum regionu 
Původní projekt byl koncipován široce jako projekt komunitní a byl zaměřen na celý 
boskovický region. Vycházel z analýz situace regionu, jak byly zpracovány ve 
strategiích rozvoje mikroregionů a ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje (2001), 
kde byl region označen jako vnitřní periferie s nevyváženou dopravní, kulturní a 
sociální infrastrukturou, s vysokou mírou nezaměstnanosti, vyšší migrací obyvatel, 
málo rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu, horší dostupností služeb a 
poklesem podnikatelských aktivit a následně příjmů obcí. Cílem projektu bylo zapojit 
muzeum do rozvoje regionu využitím odborných a sbírkových kapacit muzea, a tím 
postupně budovat instituci muzea jako komunitního centra regionu. 
 
Ke splnění tohoto cíle měly být realizovány následující projekty: 
Vybudování přehledného informačního systému (označení staveb, přírodních 
památek a dalších atraktivních lokalit), propojení 11 informačních center 
v boskovickém regionu i se samotnými Boskovicemi, vydání vícejazyčných průvodců, 
CD-ROMu a webových stránek. 
Dokumentace technických památek regionu, vybudování naučných stezek a 
cyklotras, (např. okolo nedokončené dálnice Vídeň–Vratislav, jejíž využití pro stavbu 
rychlostní silnice R 43 je v současnosti tolik diskutováno). Fyzickým označením 
zajímavostí, vydáním propagačních materiálů a mediální kampaní přispět 
k pochopení důležitosti dostavby silnice R 43 pro boskovický region.  
V nejsevernějším výběžku Jihomoravského kraje – Velkých Opatovicích – přispět 
k potřebnému rozvoji místa i jeho okolí, zvýšení turistického ruchu, zlepšení úrovně 
poskytovaných služeb, a tím i ke zvýšení zaměstnanosti umístěním turisticky 
atraktivní obří dřevěné trojrozměrné mapy Moravy (10 x 12 m) z přelomu 19. a 20. 
století do velkého sálu rekonstruovaného zámku. 
Zpracování analýzy komunitních potřeb a z ní vyplývající strategie regionu 
v komunitě včetně zřízení doplňkových služeb, posílení vzdělávacího aspektu práce 
Muzea Boskovicka a Městské knihovny Boskovice, zvýraznění jejich postavení jako 
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základních informačních center regionu i jako center celoživotního vzdělávání 
prostřednictvím nových komunitních a vzdělávacích projektů, jež posílí vnímání 
hrdosti na místa, kde obyvatelé žijí, i pocit sounáležitosti a patřičnosti – obnovovat 
nebo vytvářet místní tradice, realizovat projekty se školami z regionu, které zvýší 
povědomí o historii a důležitosti místa, v němž žijí, zdůrazní význam ochrany krajiny 
a přírodního bohatství a povedou k jeho rozumnému využití.  
 
Příprava projektu  
Rozvoj podmínek pro cestovní ruch v regionu Boskovicko 
V průběhu zpracovávání projektu díky asistenci Nadace Open Society Fund Praha a 
lepšímu obeznámení s problematikou strukturálních fondů EU postupně docházelo 
k jeho restrukturalizaci a zaměření výhradně na oblast cestovního ruchu.  
Projekt byl nadále zpracováván jako ucelený marketinkový produkt turistického 
ruchu, jehož součástí bylo vybudování Moravského kartografického centra ve 
Velkých Opatovicích, dobudování sítě cyklotras v regionu s potřebnou 
infrastrukturou, vybudování pěti naučných stezek po přírodních a technických 
památkách regionu, propojení 11 informačních center a zpracování informačních a 
propagačních materiálů. Dále byl projekt rozdělen na dvě části – investiční projekt, 
jenž řešil dostavbu objektu v areálu zámku ve Velkých Opatovicích s umístěním 
Moravského kartografického centra s plastickou mapou Moravy a expozicí 
kartografie, a neinvestiční projekt, který řešil zbylé části projektu. 
Opatření by měla zlepšit úroveň vybraných služeb pro návštěvníky regionu a 
prodloužit délku jejich pobytu. Cílovou skupinu projektu tvoří tuzemští a zahraniční 
turisté, podnikatelé, obyvatelé regionu, obce, mikroregiony a subjekty cestovního 
ruchu.  
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Moravské kartografické centrum Velké Opatovice 
Vlivem okolností – neboť obce v průběhu času samy doplnily značnou část cyklotras 
v regionu –, omezených kapacit a časových možností (projekt byl směrován do 3. 
výzvy SROP) byl projekt zaměřen na vybudování Moravského kartografického centra 
ve Velkých Opatovicích s doplněním cyklotras pouze v okolí Velkých Opatovic.  
Vzhledem k tomu, že se městu Velké Opatovice podařilo získat prostředky na 
dostavbu objektu, v němž má být Moravské kartografické centrum umístěno, ze 
státního rozpočtu, byl projekt zpracován jako neinvestiční, jehož předmětem je 
instalace expozice a vybavení objektu v areálu zámku ve Velkých Opatovicích pro 
účely Moravského kartografického centra. V rámci projektu bude instalována unikátní 
plastická mapa Moravy o rozměrech 10 x 11 m a doprovodná expozice 
kartografických děl se zaměřením na Moravu, která pokryje vývoj způsobů 
zobrazování zemského povrchu od historie až po současné počítačové mapy a 
nástroje geografických informačních systémů.  
Plastická mapa Moravy představuje unikátní mapové dílo zobrazující území Moravy 
a Slezska, zhotovené v období od konce 19. do 30. let 20. století. Expozice je 
koncipována interaktivně s multimediálními informativními a výukovými programy, 
důraz je kladen na skloubení nenásilného vzdělávání s vysoce atraktivními formami 
prezentace.  
Součástí projektu je vytvoření ubytovacích kapacit (deset lůžek) v prostorách půdní 
vestavby v kategorii penzion, a to včetně zdravotechnických instalací a vybavení 
mobiliářem. V rámci marketinkové podpory je do projektu zahrnuto i vyznačení devíti 
kilometrů cyklotras a je doplněno návěští MKC na stávající stojany. Cyklotrasa 
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spojující Šebetov–Cetkovice–Uhřice–Velké Opatovice vhodně doplňuje stávající již 
poměrně dobře rozvinutou síť cyklotras v regionu.  
Celkové náklady projektu jsou 9 333 255 Kč, ze strukturálních fondů se žádá 
o 6 066 359 Kč. 
Díky lokalizaci v atraktivním prostředí zámku a využití architektonicky unikátně 
ztvárněného křídla zámku (doposud po vyhoření nezprovozněného) bude projekt 
významným rozvojovým impulsem pro cestovní ruch. Projekt zároveň vytvoří tři nová 
pracovní místa (dva techničtí pracovníci-průvodci, jeden odborník geograf). 
Charakter vytvořené expozice spojuje prvky nenásilného vzdělávání a zábavy, 
cílovými skupinami jsou školní exkurze, účastníci organizovaných a tematických 
zájezdů, rodiny s dětmi individuální domácí i zahraniční turisté a specializovaní 
návštěvníci a odborníci. 
 
Partneři projektu  
Z původně široce pojatého partnerství, jež odpovídalo velkoryse pojatému projektu a 
zahrnovalo partnery z celého regionu z oblasti státní správy a samosprávy 
(Jihomoravský kraj, města a obce z regionu) a neziskových a příspěvkových 
organizací a občanských sdružení (Klub přátel Boskovic, SAM Boskovice) 
i podnikatelské subjekty (MP Holding Boskovice, Pythagoras a. s. – golfový klub 
Kořenec), se partnerství postupně redukovalo na méně subjektů, a to jednak vlivem 
vývoje projektu a jeho výhradním zacílením na oblast cestovního ruchu, jednak 
nemožností sladit zájmy partnerů, kteří se nedokázali povznést nad vlastní 
partikulární zájmy.  
 
Postupně vykrystalizovali čtyři partneři, kteří spolupracovali na přípravě projektové 
dokumentace a uzavřeli smlouvu o partnerství při spolupráci na realizaci projektu 
Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích:  
Město Velké Opatovice jako realizátor projektu a vlastník objektu, v němž má být 
Moravské kartografické centrum zřízeno, Muzeum Boskovicka jako autor projektu a 
klíčový partner, Moravský zemský archiv v Brně jako vlastník obří plastické mapy 
Moravy (centrálního exponátu MKC) a Věra Krejčí CK K+M Tour jako provozovatel 
cestovní kanceláře a informačních center v regionu. 
 
Podání projektu do fondů EU  
Společný regionální operační program (SROP), Priorita: 5.4 – Rozvoj cestovního 
ruchu, Opatření 5.4.2 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, podopatření 5.4.2.2 – 
Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 
Projekt byl podán ve 3. výzvě SROP 30. 3. 2005. 
 
Získané zkušenosti  
Komunikace na nejrůznějších úrovních, poznání různých úhlů pohledu 
Pochopení struktury Evropských fondů a jejich administrace 
Důležitost nalezení správných partnerů, jednání s partnery 
Důležitost formální přesnosti při zpracování projektu 
Práce v týmu, ocenění důležitosti angažovaných jednotlivců v týmu 
 
Co nám projekt dal 
Poskytl nám velmi dobrou znalost problematiky fondů EU a neocenitelné informace o 
přípravě a zpracovávání projektů do fondů EU. V neposlední řadě také poznání 
kolektivu lidí, kteří se v projektu sešli nad přípravou různých projektů. Forma 
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workshopů i neformálních rozhovorů s lidmi z podobně zaměřených organizací, 
vzájemné sdílení problémů a sdělování aktuálních informací při přípravě projektů a 
jejich podávání do fondů EU byly neocenitelným přínosem. 
 
Co nám projekt vzal 
Snad jen spoustu času, který jsme museli ušetřit na úkor jiných činností.  
 
Počátek realizační fáze  
Realizace projektu je plánována na období srpen 2005 – prosinec 2006 a vázána na 
dokončení hrubé stavby zatím nedokončeného objektu dostavby vyhořelého křídla 
zámku. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
V první řadě to chce dobrý nápad a poté dělný a flexibilní kolektiv. Důležité je 
správné a přesné zacílení projektu, namístě jsou konzultace se sekretariátem 
Regionální rady, který jistě pomůže při formulování projektu a jeho zacílení do 
příslušného opatření. 
Doporučujeme neformální partnerství a raději méně partnerů, ale spolehlivých – není 
snadné citlivě sladit zájmy všech partnerů a při jejich větším počtu je to téměř 
nemožné. Není nad to nalézt zpracovatele zkušeného a osobně angažovaného – to 
je neocenitelná pomoc. V neposlední řadě je důležité držet se při zemi již při 
koncipování projektu a realisticky odhadnout vlastní možnosti. 
 
 
V červnu 2005 zpracoval Mgr. Petr Vítámvás 
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Regionální muzeum a galerie Jičín 
 
Hlavní organizátor projektu 
Regionální muzeum a galerie Jičín 
Valdštejnovo náměstí 1, 5060 01 Jičín  
Hlavní manažer projektu: Roman Novák 
Kolektiv řešitelů: Jaromír Gottlieb, Aleš Chmela, Roman Novák, František Obitko,  
Eva Špínová 
 
Partneři 
Sdružení Český ráj 
Svazek obcí Valdštejnova zahrada 
Občanské sdružení SH 
 
Název projektu 
Neinvestiční projekt: Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Neinvestiční projekt: Operační program SROP  
Priorita: 5.4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 5.4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch 
 
Nositel nebo žadatel 
Žadatel: Svazek obcí Mariánská zahrada  
 
Cíle projektu 
Seznámení veřejnosti s kulturně-historickým potenciálem schlikovské barokní 
komponované krajiny, 
vytvoření produktů propagace nové turistické oblasti, která vzniká 
v turistickém regionu Český ráj 
 
Cílové skupiny: 
Turisté  
Místní obyvatelé  
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Název projektu  
Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada 
 
Organizátor projektu 
Regionální muzeum a galerie Jičín 
 

 
 
Počáteční záměr 
V době podání žádosti o grant sledovaly Regionální muzeum a galerie Jičín dva 
hlavní záměry, které se navzájem neoddělitelně prolínaly: 1. obnovení významu 
kulturní krajiny bývalého schlikovského panství na Jičínsku, jehož konkrétní výraz 
tenkrát nabývaly rekonstrukce prvků barokní krajinné kompozice, a 2. využití 
potencionálu regionálního muzea k iniciování aktivního vztahu i odpovědnosti 
k dosud nereflektovanému kulturně-historickému dědictví, a to iniciováním cílených 
partnerských vztahů a komunitních projektů v místě. 
 
Od počátku bylo zřejmé, že v případě projektu Mariánská zahrada – jehož účelem 
nemůže být pouze obnova kulturní krajiny, ale i obnova kultury života, a kde má mít 
rozhodující váhu revitalizace spoluutvářená místními občany, a to na principech 
demokracie a na důvěře obyvatel ve váhu vlastního rozhodování a ve smysl osobní 
angažovanosti – jde o záležitost, jež potrvá desetiletí a přesáhne generace. Na 
druhé straně takto postavený úkol muzeu, které v regionu působí přes jedno století, 
nabídl novou, ale v podstatě ústrojnou roli: být garantem kontinuity dlouhodobého 
procesu, partnerem schopným přesáhnout relativně velmi krátký čas volebních 
období i čas nejrůznějších personálních, organizačních změn apod.  
 
V rámci takto rozsáhlého projektového záměru byly však hledány i dílčí problematiky 
a odpovídající partneři, se kterými by bylo možné během jednoho roku koncipovat 
menší, vstupní projekt. Výsledné zpracování projektu Medializace turistické oblasti 
Mariánská zahrada reagovalo na specifickou situaci v místě a na současný 
nejpalčivější problém. O kulturně-historickém fenoménu neexistuje žádná literatura, 
chybějí zcela základní informace nejen pro návštěvníky, ale i pro místní občany. 
Jedná se vlastně o úplný začátek – nutné pojmenování a popsání jevu, tj.vůbec první 
seznámení veřejnosti s hodnotou kulturně-historického dědictví. V oblasti cestovního 
ruchu to pak znamená vytvoření zcela nové destinace.  
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Příprava projektu  
Na základě svých partnerských vztahů a v rámci svého působení podpořeného 
grantem Nadace Open Society Fund Praha muzeum iniciovalo vznik klíčového 
partnera – Svazku obcí Mariánská zahrada. Svazek byl založen roku 2004, z devíti 
zakládajících obcí stoupl počet členských obcí během jednoho roku na současných 
17. Významnou částí jeho úsilí bylo jeho osamostatňování od přímé podpory muzea 
a potažmo grantu Nadace OSF tak, aby byl plně funkční i po skončení programu. 
Získal dotaci Kraje královéhradeckého na zpracování marketinkové studie 
cestovního ruchu turistické oblasti Mariánská zahrada, úspěšně se ucházel 
o nabídku Kraje královéhradeckého vyřizovat agendu Programu obnovy venkova pro 
území obce s rozšířenou působností Jičín (t.č. administruje území se 78 obcemi), 
získal kancelář, navázal a udržoval kontakty s obcemi regionu a zprostředkovával 
úzkou a funkční komunikaci mezi členskými obcemi svazku. Na základě zjištění, že 
za daných možností je společným zájmem jeho členských obcí jen tzv.měkký projekt 
zaměřený na podporu cestovního ruchu, stal se nositelem a zpracovatelem projektu 
Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada. 
 
 
Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU 
 
Projekt obsahuje pět výstupů: 
1. Provázání internetových prezentací členských obcí se samostatnou prezentací 
svazku obcí, obsahující základní informace a propagaci území z hlediska cestovního 
ruchu 
2. Informační publikace o oblasti Mariánská zahrada; informativní leták o Mariánské 
zahradě; soubor tematických skládanek (Zámky a zámecké parky, Kostely a kaple 
Mariánské zahrady, Významné krajinné prvky a přírodní památky); propagační 
tiskoviny – medailony jednotlivých obcí 
3. Promoakce Filipojakubská noc – obnova tradičního průběhu lidového zvyku  
4. Elektronická publikace ve formátu CD a DVD 
5. Grafický návrh na desku informační tabule v členské obci a architektonický návrh 
této informační tabule 
  
Projekt byl koncipován s ohledem na nejúčinnější působení tak, aby jeho výstupy 
mohli čerpat jak návštěvníci (výstupy 2, 3, 4, 5), tak i místní obyvatelé (výstupy 1, 2, 
3, 4), výletníci i turisté (výstupy 1, 2, 3, 4, 5), zájemci z regionu (výstupy 1, 2, 3, 4, 5) 
i mimo region (výstupy 1, 2, 4), uživatelé internetu (výstupy 1, 4) i zcela náhodní 
návštěvníci obcí a předmětného území (výstup 5). 
 
Partneři projektu  
Partnerské vztahy prošly během trvání programu značným vývojem. Pro záměr 
obnovit s místním společenstvím schlikovskou kulturní krajinu získalo jičínské 
muzeum 24 partnerů. S odhlédnutím od vzniku klíčového partnera – Svazku obcí 
Mariánská zahrada – se významnými partnery staly Okresní hospodářská komora a 
Okresní agrární komora v Jičíně. Byla zprostředkována setkání s podnikateli 
a subjekty zemědělské výroby v předmětné oblasti. Většina původních partnerů 
muzea se postupně stala i partnery svazku obcí. Často se však jednalo o volnou 
formu vztahu – jakési „protopartnerství“, které spočívá ve vzájemném informování se 
o vlastní situaci a cílech, v obecném vyjádření vůle ke spolupráci a v naznačení 
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podmínek, za nichž by oba subjekty vstoupily do společného projektu. Konkrétní 
situace (finanční, personální, místní podmínky, ale i různý stupeň přesvědčení 
o nutnosti akce) celé řadě těchto subjektů neumožňovala reagovat více a 
spolupodílet se na formování připravovaného projektu. Přesto existuje desítka 
partnerů, kteří by na projektech s tematicky příbuzným zaměřením spolupracovali. 
 
Partnery projektu Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada se staly:  
Sdružení Český ráj 
Svazek obcí Valdštejnova zahrada 
Občanské sdružení SH 
 
Všichni jsou činní v oblasti cestovního ruchu. První působí v rámci širšího 
turistického regionu, pod nějž Mariánská zahrada spadá, druhý s ní sousedí a 
umožňuje namísto konkurence na základě smlouvy v rámci cestovního ruchu 
spoluvytvářet obsažnější destinaci Barokní komponované krajiny Jičínska. Třetí 
partner působí přímo v zájmové oblasti, avšak v obci, jež do svazku obcí Mariánská 
zahrada nevstoupila. Se všemi byla podepsána smlouva o partnerství v projektu.  
 
Zcela zvláštní postavení během trvání programu zaujali dva partneři: J.M. Schlik – 
Kontinuum a František Schlik z Jičíněvsi, vlastníci klíčových pozemků a kulturních 
památek. Přestože se na zpracovaném projektu přímo nepodíleli, dlouhodobě 
podporují aktivity Regionálního muzea a galerie Jičín a nyní i Svazku obcí Mariánská 
zahrada. 
 
Podání projektu do fondů EU 
Na valné hromadě svazku obcí padlo rozhodnutí zpracovat projekt do SROP 
Opatření 5.4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch (Grantové schéma na podporu 
medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních 
kampaní), a to ze tří důvodů: 
1. Realizací projektu bude odstraněn nejpalčivější problém současnosti – absence 
jakýchkoli informačních a propagačních materiálů, které jsou navíc považovány za 
nezbytné podklady pro další kroky a působení ve smyslu původního projektu, přímo i 
nepřímo podporující další projekty. 
2. Rozhodující význam měl i příznivý percentuelní podíl pro spoluúčast, který pro 
žadatele činí 10 % požadované částky. 
3. Volba příslušného operačního programu a konkrétního grantového schématu byla 
do značné míry vnímána jako závažné politikum. Byl totiž záměrně hledán projekt, 
který by stejnou měrou zohlednil všechny členské obce a umožnil jim začlenit se do 
projektu. Považovali jsme za velmi důležité, aby občané všech členských obcí viděli 
hmatatelné výsledky ve svých obcích, a to právě už z realizace prvního projektu. 
Naproti tomu realizovat investiční projekt například v jediné obci, pohříchu té největší 
či nejbohatší, bylo na úvod dlouhodobé vzájemné spolupráce shledáno jako málo 
vhodné.  
 
Je však nutno zdůraznit, že finanční situace mnohých obcí je tak problematická, že 
se bránily akceptovat i takto příznivé podmínky grantového schématu (připomeňme 
zadlužení obcí kvůli stavbám vodovodu, kanalizací, ručení obecním majetkem za 
nutné půjčky a z toho vyplývající důvodná obava před dalšími, i relativně drobnými 
výdaji, především však několikaleté šetření z rozpočtu obce, aby byl vytvořen 
potřebný obnos na dlouho odkládanou investiční akci atd.). Pokud stát nebude 
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takovým subjektům jasným způsobem garantovat způsob, jak finanční prostředky na 
realizaci úspěšně podaných projektů získat a jak je po zdárném dokončení beze ztrát 
vrátit, nelze očekávat výrazné změny postojů.  
 
Získané zkušenosti  
Muzeum získalo zkušenosti se zcela jiným druhem práce a s jiným způsobem 
komunikace s veřejností, než je obvyklé. Díky grantu Nadace Open Society Fund 
Praha bylo možné zaměstnat na polovinu úvazku pracovní sílu na místo koordinátora 
projektu; prakticky se jednalo o vytváření zcela nové společenské situace – doslova 
vykřesání nového kvalitativního stavu, v němž řada subjektů začne projevovat aktivní 
vztah ke kulturně-historickému dědictví a vůli spolupracovat. Na pracovní místo byl 
vybrán čerstvý absolvent vysoké školy, registrovaný na úřadu práce. Proto mohlo být 
požádáno o finanční podporu státu, jež spolu s příspěvkem Nadace OSF umožnila 
zaměstnat Bc. Evu Špínovou na plný úvazek. (Příspěvková organizace měla 
zaměstnat pracovní sílu, která však v příspěvku nebyla rozpočtována, a proto žádala 
svého zřizovatele, Kraj královéhradecký, aby rozpočtovým opatřením umožnil 
převedení příslušných finančních prostředků získaných z grantu Nadace OSF do 
mzdových prostředků RMaG Jičín.)  
Je nutné zdůraznit, že bez působení koordinátora, který na sebe vzal i rozhodující 
podíl práce v nově vzniklém svazku obcí, by vůbec nedošlo k uskutečnění změn. 
Například konkrétně muzeum by bylo se stávajícím potenciálem schopné pouze 
toho, co je zpravidla jeho obvyklou společenskou rolí: napomáhat situaci v teoretické 
rovině, publikovat články o významu tzv. Mariánské zahrady do odborných časopisů, 
popřípadě upozorňovat zpracovatele územních plánů na historické souvislosti, ale to 
jen v případě, že tito ze studijních důvodů muzeum navštíví. Jistým vrcholem 
působení instituce by bylo uspořádání cyklu přednášek a vycházek pro zájemce 
o dané téma. 
 
Z markantního rozdílu mezi dvěma odlišnými přístupy muzea ke konkrétní 
společenské situaci se utváří otázka širší společenské platnosti. Činnost muzeí, jak 
si ji společnost objednává, je v podstatě zaměřena na pasivní sběr a dokumentaci 
dokladů vývoje kultury a přírody a na poskytování poznatků veřejnosti, nejčastěji 
formou výstav a osvětových a naučných programů. Bývalá okresní muzea však 
v mnoha oblastech a odborných problematikách získala nezastupitelnou znalost 
regionu, dlouhodobě sbírají a evidují údaje z území své působnosti, na základě 
dlouhodobé činnosti mají konkrétní osobní a partnerské vztahy s lidmi z území 
(s představiteli samosprávy, kronikáři, pamětníky, učiteli a školskými kolektivy, 
duchovními atd.), mají i zkušenost spolupráce s partnery z řady komunitních projektů 
a je otázka, zda není pro společnost příliš nehospodárné, že tyto instituce nemají 
kapacitu, aby svůj kapitál zúročily, a že nejsou naprogramovány alespoň na částečné 
využití svého specifického potenciálu v kvalitativně jiném druhu práce – v aktivní 
spoluúčasti na tvorbě rozvojových plánů regionu, v projektech revitalizace kulturně-
historického dědictví.  
 
Pozitivním zjištěním byla skutečnost, že ustavení svazku obcí a proklamování další 
potřebné spolupráce se uskutečnilo na základě sdílení tématu kulturně-historického, 
který se zdá být z hlediska reálných potřeb obcí poněkud odtažitý. Geometrie 
schlikovské krajiny spojuje dvě části území oddělené Velišským hřbetem, a pouze 
v této kulturně-historické souvislosti existuje důvod, proč by mohly či měly dotyčné 
obce kooperovat. Z pohledu praxe státní správy a samosprávy se takový argument 
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neobjevuje. Zcela specifickou zkušeností muzea je praktické seznámení 
s problematikou dotací ze strukturálních fondů EU a seznámení se s postoji 
(a příčinami těchto postojů) k této nové příležitosti u řady subjektů v zájmovém 
území.  
 
Co nám projekt dal  
Projekt nám umožnil nový způsob práce, získání dalších informací od pamětníků, 
které zhodnotily poznání předmětného území, hlubší znalost prostředí. Výzkumná 
činnost odborných pracovníků muzea (etnograf, přírodovědec) zaměřená k území 
Mariánské zahrady získala příležitost k praktickému a bezprostřednímu využití 
výsledků (podklady pro informační brožury a propagační materiály), k příslovečnému 
sepětí teorie a praxe. Během přípravného období oslovila problematika Mariánské 
zahrady studenty a absolventy vysokých škol, v současné době vznikají tři diplomové 
práce a jedna disertační na Zemědělské univerzitě, DAMU a ČVÚT – tím se daří 
zmírnit handicap, který zde existuje – tj. absence odborných materiálů. Jako největší 
úspěch se jeví skutečnost, že se podařilo ustavit pojem Mariánská zahrada ve 
vědomí širší veřejnosti, v oblasti kulturně-historického dědictví a cestovního ruchu, 
ale především v oblasti společenské a veřejnoprávní, a to vznikem dalšího subjektu, 
který na sebe vzal za rozvoj daného území spoluodpovědnost a stal se tak 
významným partnerem státní správy a samosprávy v daném území.  
 
Založení a činnost svazku obcí Mariánská zahrada byly také inspirací pro vznik 
dalšího svazku, založeného na území s ním bezprostředně sousedícím, který si zvolil 
název Valdštejnova zahrada. Tím jsme získali partnera, s nímž lze umocnit destinaci 
Mariánské zahrady o kulturně-historické dědictví raně barokní Valdštejnovy 
komponované krajiny do ústrojné a významnější destinace cestovního ruchu. Projekt 
nám umožnil povýšit původní partnerské vztahy na vyšší stupeň spolupráce a 
navázat nové, s novými partnery. Rovněž umožnil, aby muzeum společně se 
svazkem obcí zajistily realizaci strategických dokumentů – Strategii rozvoje území 
svazku obcí Mariánská zahrada a Marketinkovou studii rozvoje turistické oblasti 
Mariánská zahrada. 
 
Co nám projekt vzal 
Projekt nám jednoznačně vzal mnoho času, samozřejmě i osobního, volného – ale to 
všichni zúčastnění předpokládali. Bohužel se nepodařilo po skončení programu 
udržet alespoň v částečném úvazku pracovní místo kolegyně Špínové ve svazku 
obcí a získat na ně finanční prostředky. Vzhledem k rozsáhlé agendě svazku se 
pracovně právní vztah jeví jako nutnost a v současnosti není nalezeno uspokojivé 
řešení.  
 
Počátek realizační fáze  
Projekt nebyl pro formální nedostatky přijat, zpracovatelé byli vyzváni, aby jej 
přihlásili do druhé výzvy v září 2005. 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Za stávající situace se jevilo jako nejdůležitější stále sledovat nejaktuálnější podklady 
a pokyny pro zpracování žádosti, které na internetových stránkách příslušných 
ministerstev buď dlouho chyběly, nebo se měnily. Tento stav bude postupem praxe 
zřejmě odstraněn, ale i přesto považujeme za nutné, aby si sami zpracovatelé 
projektu stanovili termín dokončení nejméně o týden dřív, než je termín odevzdání. 
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Předejdou tak komplikacím, jež způsobí závady na počítačové technice aj., 
umožňuje se tím včas reagovat v plném rozsahu na doporučení z konzultací.  
Také již víme, že je nutné zajistit, aby manažer projektu byl po podání projektu plně 
dosažitelný (funkční telefonické spojení), aby mohl zajistit odstranění nedostatků 
projektu, bude-li o to požádán.  
 
 
 
V červnu 2005 zpracoval Jaromír Gottlieb 
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Třebechovické muzeum betlémů 
 
Hlavní organizátor projektu 
Třebechovické muzeum betlémů 
Masarykovo náměstí 24, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
Hlavní manažerka projektu: PhDr. Zita Zemanová, ředitelka muzea 
Kolektiv řešitelů: ing. Petr Marel, Šárka Marková, Zuzana Hisirová 
 
Partneři 
Město Třebechovice pod Orebem 
Czech Tourism Praha 
Královéhradecký kraj 
 
Název projektu 
Investiční projekt: 1. výzva – Dům betlémů v Třebechovicích pod Orebem 
2. výzva – Třbechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v České republice 
Neinvestiční projekt: Propagační kampaň Mikroregionu Třebechovicko 2005–
2006 
 
Opatření, do kterého byl projekt podán nebo byl zamýšlen k podání 
Investiční projekt: Operační program SROP 
Priorita: 4 – Rozvoj cestovního ruchu 
Opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
Podopatření 4.2.1 – Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu 
Neinvestiční projekt: Grantové schéma na podporu Královéhradeckého kraje  
prostřednictvím informačních a propagačních kampaní  
Podopatření 4.2.1 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 
 
Nositel nebo žadatel 
Investiční projekt: Město Třebechovice pod Orebem 
Neinvestiční projekt: Sdružení právnických osob Orlické hory 
 
Cíle projektu 
Všeobecným cílem projektu je rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 
doplňkových  
kulturně-výchovných a vzdělávacích aktivit ve vznikajícím centru českého 
betlémářství 
včetně obnovy a udržování řemeslných dovedností spojených s lidovým 
řezbářstvím.  
 
Cílové skupiny 
Spolky a občanská sdružení betlémářů 
Turisté 
Školy 
Místní občané 
Laická i zainteresovaná  
veřejnost  
Subjekty cestovního ruchu. 
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Název projektu  
 
Dům betlémů v Třebechovicích pod Orebem 
(původně Vznik centra českého betlémářství a lidové řezby v Třebechovicích pod 
Orebem) 
 
Organizátor projektu 
Třebechovické muzeum betlémů 
 

 
 
Počáteční záměr  
Záměrem bylo postupnou přeměnou z klasického muzea, které se během let stalo 
specializovaným muzeem betlémů (též za pomoci občanského sdružení s názvem 
Sdružení přátel Třebechovického muzea betlémů), vytvořit koordinační středisko pro 
betlémářství. Prostřednictvím zkušeností z několika komunitních projektů, jež 
vycházely z historických tradic města, bylo záměrem prosadit přestavbu nevyhovující 
budovy a proměnit ji v plně funkční centrum českého betlémářství. Muzeum se 
postupně transformovalo v instituci otevřenou občanům města i regionu a 
návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí. Ve spolupráci s dalšími organizacemi 
a sdruženími systematicky pracovalo (a nadále pracuje) na uskutečnění záměru 
vytvořit betlémářské centrum, které bude za pomoci odborných institucí, nadací, 
Města Třebechovice pod Orebem a Mikroregionu Třebechovicko chápáno jako dílčí 
projekt, jenž má být součástí strategického plánu v oblasti cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje. Do regionu Podorlicka bude pravidelně přivádět turisty a 
nabízet atraktivní programy včetně dalších doplňkových služeb.  
 
Příprava projektu  
První představy o Centru českého betlémářství vycházely zejména z potřeb muzea a 
záměru architektonického ateliéru, který projekt vytvářel od studie vybrané v soutěži 
vypsané Městem Třebechovice pod Orebem roce 1996. Záměr dostavby 
Třebechovického muzea betlémů se objevoval v nově vytvářených strategiích 
muzea, Města Třebechovice pod Orebem i Mikroregionu Třebechovicko. Rozpočet 
stavby se pohyboval kolem 60 mil. Kč. Tato částka převyšovala možnosti rozpočtu 
města. Po vstupu České republiky do Evropské unie se začalo hovořit o možnosti 
získat finanční prostředky ze strukturálních fondů.  
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Nadace Open Society Fund Praha vytvořila program vhodný pro podporu projektů 
nestátních neziskových organizací. Díky tomu, že se projekt dostavby muzea 
podařilo začlenit do programu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie, 
vlivem nově získaných poznatků pod vedením odborníků postupně docházelo k řadě 
proměn projektu – nejčastěji však v jeho názvu. Desky stavebního projektu nesou od 
samého počátku záměru již sedm změn, a přitom jde ve své podstatě stále o tentýž 
cíl.  
 
Zpočátku nebylo zcela jasné, které opatření bude pro podání žádosti nejvhodnější a 
kdo bude nositelem projektu. Město Třebechovice pod Orebem zvažovalo, co bude 
pro budoucí vývoj záměru výhodnější. Nakonec orgány města rozhodly, že 
žadatelem bude Město Třebechovice pod Orebem a vloží do projektu maximálně 15 
mil. Kč. Třebechovické muzeum betlémů, jež od samého počátku stálo u zrodu 
záměru vybudovat centrum betlémářství, nakonec nebylo přizváno ani jako partner 
podávaného projektu, neboť zástupci města argumentovali tím, že je příspěvkovou 
organizací města, a proto je de facto také žadatelem. Podíl muzea na připravovaném 
záměru vyřešil starosta města ing. Jiří Němec tím, že ředitelku muzea začlenil do 
pracovního týmu a pověřil ji tvorbou programu budoucího chodu Domu betlémů.  
 
Město nemělo zájem v rámci 1. výzvy v roce 2004 vytvářet vyšší počet projektových 
partnerství, a proto přizvalo pouze Královéhradecký kraj s finančním podílem na 
zajištění budoucího chodu centra betlémářství – významného pro udržitelnost 
projektu v prvních pěti letech po dostavbě –, Českou centrálu cestovního ruchu – 
Czech Tourism – a občanské sdružení České sdružení přátel betlémů pro tvorbu 
budoucích aktivit „centra“ a rozvoj cestovního ruchu v regionu. Žádost včetně všech 
povinných studií a příloh zpracovalo na základě výběrového řízení Centrum 
evropského projektování Hradec Králové. Dohled nad přípravou projektu zajistil 
Královéhradecký kraj firmou ECORYS včetně asistence zástupců SF EU z Irska a 
Holandska. Projekt byl pravidelně sledován, předkládaly se jednotlivé části ke 
schválení a často bylo nutné konkrétní záměry programu obhajovat nejen před 
odbornými poradci v rámci programu Neziskové organizace na cestě do Evropské 
unie, ale též před radou města a městským zastupitelstvem a později před partnery 
projektu, zejména členy rady a zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 
Nejproblematičtější kapitolou v boji za možnost podat žádost v rámci 1. výzvy bylo 
přesvědčit nově se etablující místní organizaci ODS i organizaci krajskou o tom, že 
nejde o tzv. „megalomanský projekt“ za 65 mil. Kč, ale že záměr je dobrý, vyžaduje 
rozpočtované finanční prostředky a díky jim je realizovatelný. Stejně v této fázi 
příprav vystupoval také předseda Českého sdružení přátel betlémů, celostátního 
občanského sdružení, jež bylo od počátku považováno za významného partnera 
projektu. K politické shodě korunované podporou projektu však došlo až tehdy, kdy 
byl projekt přepracován tak, aby mohl být podán jako tzv. nadregionální – 
v podopatření 4.2.1 – Podpora národní infrastruktury cestovního ruchu s minimální 
výší 100 mil. Kč. Ukázalo se, že v „nižší kategorii“ by projektům v cestovním ruchu 
ubral příliš vysokou částku, jež byla určena na infrastrukturní regionální projekty 
v rámci regionu NUTS II, a proto se mu v počátku nedostávalo potřebné politické 
podpory. 
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Výsledná podoba projektu před podáním do fondů EU  
Projekt Dům betlémů v Třebechovicích pod Orebem byl připraven k podání v rámci 
1. výzvy SROP k 31. 7. 2004. Těsně před podáním žádosti se rada města rozhodla 
snížit nově vytvořená pracovní místa v projektu o dvě. Znamenalo to nejen náročná 
jednání v radě města, kterou se o potřebě určitého počtu bodů v rámci budoucího 
hodnocení projektu a kvalitního zabezpečení chodu „centra“ beztak nepodařilo 
přesvědčit, ale také velký stres při přepracování všech dokumentů, kde bylo počítáno 
s odpovídajícím stavem budoucích zaměstnanců muzea. (Týkalo se téměř všech 
studií.) 
 
Projekt byl vedle povinných částí žádosti a dohod o partnerství doplněn řadou příloh 
týkajících se budoucí činnosti „centra“, vizualizacemi, aktuální stavební projektovou 
dokumentací i strategickými dokumenty.  
 
Partneři projektu  
Partnery projektu, vedle strategického partnera – Královéhradeckého kraje 
s finančním vkladem 5 mil. Kč –, Město Třebechovice pod Orebem vybíralo pro 
spolupráci při aktivitách vedoucích ke zvýšení turistického ruchu a programové 
náplně vznikajícího „centra betlémářství“. Dohody o partnerství byly součástí projektu 
a týkaly se též České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism – a Českého 
sdružení přátel betlémů. Třebechovické muzeum betlémů mělo na připravované 
žádosti významný podíl; zejména v období, kdy nebylo jasné, kdo bude žadatelem. 
Muzeum muselo neustále obhajovat projekt na veřejnosti, pracovat s médii, pro 
orgány města a kraje připravovat podklady pro jednání či sledovat průběh prací. 
Vzhledem k nerovnému vztahu ke zřizovateli velmi obtížně, za cenu nepochopení a 
nevraživostí, neustále zkoušelo ovlivňovat výslednou podobu žádosti podle instrukcí 
špičkových lektorů projektu Nadace Open Society Fund Praha Neziskové organizace 
na cestě do Evropské unie. Celý podávaný projekt je věnován proměně současného 
Třebechovického muzea betlémů v „betlémářské centrum České republiky“, ale 
muzeum k partnerství během 1. výzvy nikdy přizváno nebylo, přestože o tento krok 
velmi usilovalo. 
 
Podání projektu do fondů EU  
Projekt Dům betlémů v Třebechovicích pod Orebem byl podán v rámci operačního 
programu SROP, v rámci Priority 4 – Rozvoj cestovního ruchu, Opatření 4.2 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu, podopatření 4.2.1 – Podpora národní infrastruktury 
cestovního ruchu. Rozpočet projektu byl 109 mil. Kč. Financován měl být ze 75 % 
z prostředků EU (82 mil. Kč), 15 % ze státního rozpočtu (16 mil. Kč) a 10 % 
z rozpočtu města (11 mil. Kč).  
 
Na počátku prosince 2004 rozhodla Národní výběrová komise o přijetí pěti projektů 
v opatření pro infrastrukturu cestovního ruchu a stejného počtu pro služby 
v cestovním ruchu. Projekt Domu betlémů v Třebechovicích pod Orebem nebyl 
finančně podpořen a dne 13. 1. 2005 obdrželo Město Třebechovice pod Orebem 
zamítnutí spolufinancování projektu z důvodu nedoporučení Národní výběrovou 
komisí prostřednictvím ředitele odboru rozvojových programů v cestovním ruchu 
Ministerstva pro místní rozvoj CR, ing. Igora Hartmanna. 
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Získané zkušenosti  
Zkušenosti z tvorby projektu v rámci 1. výzvy v roce 2004 společně s rozborem 
situace a bodového hodnocení projektu vedly k práci na projektu připravovaném pro 
2. výzvu v roce 2005. Ta byla za téměř shodných podmínek vypsána pro období 1. 
5.–30. 6. 2005. Na základě připomínek hodnotitelů projektu v 1. výzvě je 
zpracovávána nová žádost, která opět ponese jiný název – nyní Třebechovický 
Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v České republice.  
Rozpočet projektu je 101 mil. Kč. Financován měl být z prostředků EU 50 mil. Kč, ze 
státního rozpočtu 15 mil. Kč, z rozpočtu města 15 mil. Kč, ostatní partneři vloží 
přibližně 1 mil. Kč a žadatel žádá o podporu zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, 
který by se měl podílet chybějícími 20 mil. Kč. Další zkušeností je, že bez politické 
podpory projektu je získávání vyšších finančních podílů na projektech velmi 
nesnadné. 
 
Žadatel v nově podávané žádosti zvyšuje podíl partnerů o Spolek betlémářů v Třešti, 
Muzeum Vysočiny Třebíč a Příbramské betlémáře a zapojuje i fyzické osoby – 
bývalého, nyní čestného předsedu Českého sdružení přátel betlémů PhDr. Vladimíra 
Vaclíka a Mons. Dominika Duku, biskupa královéhradecké diecéze – a na základě 
připomínky z Ministerstva pro místní rozvoj konečně také Třebechovické muzeum 
betlémů. Nová žádost významně zohledňuje generální opravu národní kulturní 
památky Třebechovického Proboštova betlému během přestavby budovy „centra“, 
ale musí reflektovat i nový aspekt hodnocení a důraz na sportovně-rekreační aktivity, 
což bude pro kulturní zařízení obtížné. 
 
Nejvýznamnější zkušeností z celého období příprav dostavby muzea, jež je po 
stránce stavební a prostorové ve velmi špatném stavu, pro mne osobně je, že ve 
chvíli, kdy jsem nové vedení města i přes velký odpor nového starosty přesvědčila 
o tom, jak významné je usilovat o získání finančních prostředků z evropských fondů, 
začala jsem být od projektu oddělována. 
Po celou dobu jsem byla žádána o zpracovávání řady podkladů, které dále 
podepisují pracovníci městského úřadu a volené orgány. Pověřována jsem byla ve 
většině případů jednáními, při nichž je třeba vydávat hodně energie a přesvědčovat 
o kladech projektu nezainteresované jedince i skupiny odpůrců zaujaté proti záměru. 
Postupně jsem se tak stávala klíčovou osobou, která byla a i nadále je s projektem 
velmi spojována, nicméně jeho podobu již nemůže výrazně ovlivňovat.  
 
Plně si ovšem uvědomuji, že v tak nestandardních pracovních podmínkách 
nepracuje nikdo ze zástupců žadatele, špatně jsou na tom jen návštěvníci a 
pracovníci Třebechovického muzea betlémů, mezi než patřím, kteří mají také 
nejsilnější motivaci, ale žádný skutečný vliv. Řada i nepříjemných jednání, 
motivovaných předložením kvalitního projektu, vede u mnoha přímých nadřízených 
k zaujímání kritických postojů i v problematice nesouvisející a následně například až 
ke zrušení dříve poskytovaných odměn. 
 
Co nám projekt dal 
Práce na projektu znamená nesmírné množství práce a času nad rámec běžných 
pracovních povinností, ale také neocenitelné zkušenosti z osobních kontaktů s lidmi, 
kteří se v nejrůznějších strukturách SF EU pohybují. Díky Nadaci Open Society Fund 
Praha mě přivedl ke spolupráci se špičkovými odborníky, kteří mají zkušenosti a 
dovedou je předat, ale také přímý kontakt s dalšími účastníky projektu, již řeší 
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podobné problémy ve svých připravovaných projektech v různých regionech a jiných 
oblastech podpory. Poznala jsem velmi erudované a slušné lidi. Projekt mi pomohl 
včas získat větší rozhled v oblasti, v níž se dodnes dobře orientují jen specializované 
firmy. Projekt mi poskytl nadhled, trochu zvýšil sebevědomí a psychicky mne 
nesmírně zocelil. 
 
Co nám projekt vzal 
Projekt mi vzal iluze o tom, že dobrá vize a kvalitní záměr otevírají dveře k realizaci 
čehokoliv. Vzal mi nesmírně mnoho času, spolu s jinými okolnostmi také podporu 
současné rady města, části městského zastupitelstva a finanční odměny za rok 2003 
a 2004.  
 
Počátek realizační fáze  
Pokud bude projekt podán a ve své nové podobě úspěšný, realizační fáze nastane 
ihned na počátku roku 2006 zahájením generální opravy národní kulturní památky 
Třebechovického Proboštova betlému. Během projektu Nadace Open Society Fund 
Praha se Třebechovické muzeum betlémů zapojilo do Grantového schématu 
Královéhradeckého kraje na podporu informačních a propagačních kampaní regionu 
v rámci žádosti podávané Sdružením právnických osob Orlické hory. Projekt nese 
název Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu 
Třebechovicko a je zahrnut do podopatření 4.2.1 – Podpora regionálních a místních 
služeb cestovního ruchu. Rozpočet našeho projektu s pracovním názvem 
Propagační kampaň Mikroregionu Třebechovicko 2005–2006 je 200 tis. Kč. 
Regionální rada NUTS 2 Severovýchod tento projekt na svém zasedání dne 
26. 5. 2005 doporučila. Realizace bude zahájena v posledním čtvrtletí roku 2005. 
 
 
Doporučení pro další uchazeče o prostředky z fondů EU  
Hlavním doporučením je, pokud je to jen trochu možné – být žadatelem nebo 
alespoň vlivným partnerem projektu a mít možnost projekt kontrolovat a korigovat. 
Některé aspekty jsou nepřenosné a při rozhodování o záměrech hrají významnou 
roli. Doporučuji nenechat se odradit prvními dílčími neúspěchy; většina z nich 
pramení z nedostatku vlastních zkušeností s projekty. Totéž je nutné očekávat i ze 
strany budoucích partnerů a orgánů, které v důsledku o realizaci rozhodují. Je třeba 
věřit, že všechny další podávané projekty budou pro žadatele snazší, otázkou je, 
jaké zdroje budou k dispozici. 
 
 
V červnu 2005 zpracovala PhDr. Zita Zemanová 
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1. Jak tento program ovlivnil postavení neziskových organizací v ČR  
 
Účastníci programu vylepšili své pozice při jednání s veřejnou správou i 
komerčními firmami a upravili představy a později i způsoby naplňování 
partnerství. Program poukázal na schopnost neziskových organizací 
dosáhnout na prostředky fondů Evropské unie. Knihovny a muzea v programu 
demonstrovaly možnost zapojení těchto institucí do strukturálních fondů, 
ovšem za předpokladu, že tyto instituce opustí výhradní sféru svých 
kompetencí, budou hledat nové cesty k cílové skupině a komunikovat s okolím. 
Právě způsob oslovování cílové skupiny byl pro rozpočtové organizace 
novinkou, k jejímuž překonání významně přispěla jejich relativně stabilní 
pozice v místě jejich působení. Program ukázal na některé předsudky 
nevládních neziskových organizací při komunikaci s jinými subjekty – např. s 
příspěvkovými organizacemi. Přetrvávají nerovné šance při získávání úvěrů u 
bank. Stále je otevřená otázka, dokáží-li nevládní neziskové organizace řádně 
spravovat prostředky, které nyní v programech Evropské unie získaly. 
Významnou kvalitu do projektů vnesla skutečnost, že organizace musely 
přemýšlet také o udržitelnosti svých projektů. 
 
 
Nevládní neziskové organizace 
 
Nevládní neziskové organizace (NNO) zastoupené v programu vesměs ocenily 
školící modul pro jeho ucelený a systémový charakter a pro jeho interaktivnost. I ty 
organizace, které již v předchozích období získávaly prostředky např. z Phare nebo 
SAPARD, ocenily konkrétnost získaných informací, což jim umožnilo bezprostředně 
reagovat již na první kolo výzev. Toto období pro organizace znamenalo i získávání 
většího sebevědomí. „Působily jsme při jednání s veřejnou správou důvěryhodně, 
mohly jsme říkat, co uděláme, a nikoli jen co bychom chtěly udělat.“ (Vita Ostrava) 
„Cítíme, že jsme stejně vítaní nositelé projektů jako např. podnikatelé.“ (Společnost 
pro Jizerské hory, o.p.s.) Na některé NNO se obracejí i komerční konzultační firmy 
(např. na Koníka, o.s.) s prosbou o vysvětlení, co je to sociální integrace 
v evropském pojetí a jakým způsobem lze kvantifikovat procesy v měkkém projektu. 
Na oplátku Koník, o.s., získal za výhodné ceny zpracované ekonomické studie do 
svých projektů a byl požádán o partnerství v celkem pěti projektech jiných žadatelů. 
 
Znovu se také potvrdilo, že NNO dodávají veřejnosti a státu – jako jinde v Evropě – 
rozmanitost služeb a pohledů na veřejný prostor.  
 
Některé NNO reflektovaly, že během dvou let došlo k hlubšímu pochopení toho, že 
neziskové organizace jsou právním subjektem, jenž může dosáhnout na peníze 
z fondů Evropské unie (EU) dosáhnout za mnohem výhodnějších okolností než 
komerční firmy. Mnoho firem pod vlivem tohoto zjištění zakládá vlastní neziskové 
organizace, a uchází se tak o veřejné prostředky za výhodnějších podmínek. Může 
tak ale docházet ke znevažování statutu NNO, jež – na rozdíl od komerčních 
subjektů – ve svém poslání zahrnují princip veřejné prospěšnosti. Velkým 
problémem zůstává malá dostupnost úvěrů z bank, které jsou často nutné pro 
průběžné financování, resp. předfinancování projektů SROP. „Banky sice hlásají 
svoji otevřenost neziskovým organizacím, platí to však spíše jen v případě, že NNO 
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jsou ve spojení s obcemi. Banky pak automaticky jednají s obcemi.“ (Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.)  
 
NNO ocenily přítomnost příspěvkových organizací v programu. Některé NNO 
sebekriticky přiznaly jistou počáteční nevraživost vůči někomu, kdo má peníze jisté. 
V této atmosféře pak stačí neopatrná slova a komunikace ve skupině je vážně 
narušena. Jak prohlásila jedna účastnice programu: „NNO jsou někdy bezostyšné 
v napadání veřejné správy a ,příspěvkovek‘ – je nutné si mnohem více vážit práce a 
lidí kolem sebe, ať jsou z jakéhokoli typu organizace.“ 
 
Pro některé účastníky programu zůstává otevřená otázka, zda NNO také ustojí fázi 
realizace. Příprava projektů pro ně byla relativně úspěšná, nyní však musí přestát i 
finanční realitu. „NNO se mohou pustit do projektů, na které ve skutečnosti nemají. 
NNO mají ve zvyku psát pro kdejaké programy. Ale teď jde do tuhého. V případě 
Centra pro komunitní práci (CpKP) jsme museli svůj počáteční plán změnit, vizi 
naplňovat postupně. Otázka je, zda-li NNO dokáží řádně administrovat peníze. 
Například výběrové řízení je velmi složitá operace. Chyby budou sankcionovány a to 
dosud NNO často ani nevědí.“ (CpKP) 
 
NNO zastoupené v programu považují za „fenomenální zkušenost“ z přípravy 
projektů EU to, že žadatelé jsou nuceni připravovat a řídit projekty s vědomím, že 
mají být udržitelné. Jak některé z NNO potvrdily, např. v rámci programu Phare 
bohužel řada projektů skončila, aniž by byly dále rozvíjeny nebo alespoň využity 
jejich výstupy: metodiky byly uloženy do zásuvek a know-how ztraceno či odloženo 
na neurčito. (Zahrada o.s.) 
 
 
Knihovny 
 
Více než dvouletá spolupráce knihoven ze Vsetína a Kroměříže v rámci programu 
jim pomohla ujasnit si vlastní roli a směřování ve svých konkrétních podmínkách. 
Proto své projekty nakonec profilovaly do různých operačních programů – a obě se 
svými projekty uspěly.10 Přestože potřeba profilace projektů zvýšila náročnost 
zpracování, obě knihovny ji zpětně hodnotí pozitivně, neboť jim napomohla zpřesnit 
formulace a obohatit se vzájemně informacemi.11  
Zařazení obou knihoven do programu mělo tu výhodu, že se organizace mohly při 
zpracovávání projektů od sebe učit navzájem a nyní si mohou navzájem konzultovat 
problémy spojené s realizační fází.  
 

                                                           
10 Knihovna Kroměřížska přešla se svým vzdělávacím projektem z taktických důvodů ze SROP 3.2 do OPRLZ 
1.1, protože dva obdobné projekty by patrně neměly naději uspět v rámci stejného programu a priority. Důvodem 
pro tento krok bylo to, že se projekt vsetínské knihovny rozdělil na tzv. tvrdou (investiční projekt podaný 
městem) a měkkou část (vzdělávací projekt podaný knihovnou), jež spolu souvisejí. Proto byl kroměřížský 
projekt zcela – ale bez obsahové redukce – přepracován do zadání OPRLZ.  
11 Rozdílnost projektů spočívá v tom, že vsetínská knihovna si prostřednictvím tvrdého investičního projektu 
zajistí nové prostory pro komunitní aktivity. Kroměřížská knihovna nepotřebovala vybudovat adekvátní prostory 
pro výkon nových funkcí, neboť již funguje jako otevřená komunitní knihovna pro všechny s bezbariérovým 
přístupem. Její úsilí se proto soustředilo na akreditované vzdělávací programy pro komunitu. 
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Na druhou stranu se obě knihovny obávají, že negativním důsledkem jejich účasti 
v programu může být případná izolovanost v obci knihoven, neboť rozdíl mezi 
pojetím knihovny jako komunitního, vzdělávacího a informačního centra a tradičním 
pojímáním knihovny jako kulturně společenského centra je příliš velký. Masarykova 
veřejná knihovna ve Vsetíně a Knihovna Kroměřížska v Kroměříži jsou podle 
dostupných informací jedinými knihovnami v České republice, jež v tomto 
programovacím období samostatně zpracovaly a podaly projekty do strukturálních 
fondů (SF). Těžištěm těchto projektů je zavedení nových služeb pro marginalizované 
cílové skupiny, kterými knihovna směřuje nad rámec svých statutárně vymezených 
povinností. Jiné knihovny v projektech figurovaly zejména v roli partnerů nebo byly 
jejich projekty primárně situovány do infrastrukturní oblasti – výstavby nebo 
rekonstrukce stávajících objektů. 
 
Obě knihovny oceňují skutečnost, že je účast v programu přiměla k proměně 
myšlení. V průběhu 2,5 roku jeho trvání se postupně a nesnadno vzdávaly pocitu 
hrdosti na četnost a různorodost programů pořádaných pro veřejnost (besedy, 
promítání, společenské akce). Potřebnost těchto aktivit pro pěstování regionálního 
života ani nadále nezpochybňují. Uvědomily si však, že se nesnažily zjistit, co místní 
lidé potřebují a co jim mohou nabídnout, aby to prakticky uplatnili ve svém životě. 
„Dělali jsme zejména to, co se líbilo nám – jako např. valašské zvyky a tradice –, 
nikoli to, co by bylo potřeba ve městě s velkou mírou nezaměstnanosti a romskou 
menšinou.“ (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) Program přinesl poznatek, že na 
základě zjišťování veřejných potřeb je třeba nabízet služby a aktuálně je proměňovat.  
 
Síť knihoven v průběhu devadesátých let rozšířila své tradiční služby zavedením 
nových technologií a služeb zdravotně postiženým. Masarykova veřejná knihovna a 
Knihovna Kroměřížska ukazují, že mohou mimoto vytvářet i programy, které budou 
cíleně akceptovat potřeby konkrétních skupin veřejnosti. K proměně myšlení přispěl 
také kontakt s neziskovými organizacemi v rámci programu. Obě knihovny 
přehodnotily dosavadní názor na pojímání ziskovosti v tom smyslu, že zisk je 
přínosný, protože je možno jej užít smysluplným způsobem. Dalším zjištěním bylo, 
že bez poskytování cílených služeb se knihovny spíše jen „tváří“ jako otevřené všem. 
Ve skutečnosti tomu tak není, neboť služby jsou poskytovány pouze těm, kdo je 
vyhledají sami o sobě, a není oslovována veřejnost, jež z různých důvodů knihovny 
nenavštěvuje (ostych, neznalost apod.). V pojetí knihovny jako centra celoživotního 
vzdělávaní, informačního uzlu a místního společenského centra nejsou nabízené 
aktivity dobrou vůlí knihovny, ale službou poskytovanou na základě předběžného 
průzkumu, jejíž se nabídka se proměňuje podle potřeb místního společenství. 
 
V rámci programu došlo i k proměně názoru na to, jak se neziskové a příspěvkové 
organizace vnímají navzájem. Při zahájení programu knihovny pociťovaly ze strany 
pracovníků neziskových organizací určitou rivalitu a nevraživost. Někteří z nich se 
netajili názorem, že příspěvkové organizace mají již svůj rozpočet zajištěn i bez 
projektů a že v rámci programu ukrajují neziskovým organizacím, které jsou na 
projektech životně závislé, ze společného koláče. Program také přispěl k tomu, že 
knihovny poznaly nový typ klientely: např. že NNO nejsou klasickým čtenářem, a 
musejí jim tedy nabídnout adekvátní typ služeb. Vzájemně prospěšná spolupráce 
může např. spočívat v tom, že knihovny poskytnou neziskovým organizacím prostor, 
zázemí a možnost využívat jejich zdroje a získají vazby s dalšími cílovými skupinami, 
jež obvykle nejsou jejich uživateli. Na druhé straně nyní knihovny poskytují 
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poradenské služby místním NNO při formulování jejich projektů do strukturálních 
fondů – např. v Knihovně Kroměřížska bylo zřízeno centrum pro neziskové 
organizace. 
 
Další oblastí, již se knihovny u neziskových organizací inspirovaly, byla potřeba se 
prezentovat, vytvořit velmi profesionální a ofenzivní PR, protože v nově nabízených 
službách opouštějí výhradní sféru svého vlivu a konkurují komerčním subjektům.  
 
 K další proměně vztahů, kterou program ovlivnil, došlo i na úrovni veřejné správy. 
  
Díky účasti v programu a dosaženým výsledkům se změnilo postavení knihoven 
v rámci města a kraje. Zejména na krajské úrovni jsou knihovny vnímány jako 
profesionální partneři v rámci získávání prostředků z EU, čímž získávají příležitost 
diskutovat s krajským úřadem a podílet se na zpracování základních strategických 
dokumentů. Tím se vytvářejí předpoklady pro sladění budoucích strategií s novým 
programovacím kolem SF 2007–2013.12 Účastníci se v programu naučili vyjadřovat 
své strategické záměry v relevantních formulacích. Tím nalezli společný jazyk 
s veřejnou správou a stali se partnery. Obě knihovny se vyvinuly v jakási neformální 
konzultační pracoviště, na něž se obracejí Městské úřady a městské knihovny, které 
se zajímají o postupy, díky nimž knihovny uspěly v řízení.  
 
Na celostátní úrovni došlo k nejzásadnější proměně vzájemných vztahů tím, že se 
v dokumentech postupně se začal objevovat termín „neziskové organizace“ (NO) 
namísto „nevládní neziskové organizace“ (NNO), což umožnilo účast příspěvkových 
organizací v soutěži o prostředky z EU. 
 
Přínosem programu byla i změna vnímání a naplňování institutu partnerství. 
Partnerství v předprojektové fázi bylo nevyvážené a ne zcela jasně deklarované. 
V rámci přípravy projektu se knihovny učily vytvářet skutečná partnerství – 
formulovat je písemně, jasně deklarovat role, zapojení a přínos jednotlivých partnerů. 
 
Velmi přínosným komponentem programu byl pro knihovny vzdělávací modul. 
Knihovníci sice mají dostatek dobře organizovaného profesního vzdělávání, program 
Nadace OSF Praha však pro ně znamenal systémovou změnu. Museli se naučit 
myslet projektově, pracovat v týmech utvořených napříč tradiční knihovnickou 
hierarchií, pochopit principy strukturální politiky a tvořit nová partnerství. Jejich 
předchozí zkušenost s projekty se týkala spíše typických aktivit knihoven, nikoli 
rozsáhlých systémových projektů, které vyžadují mnohaměsíční přípravu a 
především pro knihovny netradiční partnerství v oblastech, jež nejsou výsadní 
doménou knihoven. Knihovny obvykle participují spíše na projektech šité jim na míru, 
a proto také nejsou zvyklé na konkurenci a spolupráci napříč spektrem různých typů 
organizací. Poznatky ze vzdělávacího programu bylo možné převést do praxe 

                                                           
12 Např. vsetínská knihovna zastupuje knihovny v pracovní skupině na tvorbu Koncepce kultury Zlínského kraje 
2007–2013. Účast knihoven v programu také iniciovala zájem samosprávy o strukturální fondy v Kroměříži 
(pracovnice začleněná do týmu v knihovně přešla na město jako projektová manažerka strukturálních fondů). 
Další pracovnice knihovny je delegována do Výboru pro otázky EU Zlínského kraje, takže knihovna má možnost 
ovlivnit programové dokumenty ROP pro plánovací období 2007–2013 pro NUTS Střední Morava v oblasti 
námětů pro Rozvoj lidských zdrojů. Ředitelka kroměřížské knihovny je hodnotitelka pro Opatření 1.1 OPRLZ na 
MPSV.  
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knihoven, např. principy projektového řízení a týmové práce. Pracovní tým, jenž se 
účastnil vzdělávání v rámci programu, byl nucen zprostředkovávat získané poznatky 
ostatním zaměstnancům, kteří měli při zpracování projektu své úkoly. Knihovny se 
naučily formovat pracovní týmy napříč zažitou hierarchií knihovny s přesně danou 
dělbou práce. Pomohlo to také odstranit nedostatky v projektech, jež při zpracování 
procházely mnohem širší oponenturou.  
 
I pro realizaci projektu je nezbytné, aby účastníci programu nezůstali osamocení a 
izolovaní, ale do projektu vtáhli ostatní.Vzdělávací proces výrazně zvýšil sebevědomí 
pracovnic knihoven, které se při příchodu do programu cítily v oblasti projektového 
managementu jako elévové a při jeho ukončení samy poskytují asistenční pomoc, 
jsou partnery veřejné správy a jejich pozice v místním společenství výrazně posílila.  
 
 
Muzea 
 
Těžištěm změny, kterou program Neziskové organizace na cestě do EU ovlivnil obě 
muzea,13 byla proměna chápání činnosti muzea orientované na budoucnost a 
propojené s aktuálními problémy místa. Jak jičínské, tak třebechovické muzeum se 
shodují v tom, že do programu vstupovala s představou, že jim zajistí finanční 
prostředky na revitalizaci barokní komponované krajiny (např. oprava kapličky na 
Loretě) nebo výstavbu nové a důstojné budovy pro národní kulturní památku 
Třebechovický betlém. Účast v programu tento zaběhlý způsob uvažování 
nepodporovala – vyvstal nový požadavek na zpracování logického rámce a 
pochopení celkové logiky strukturálních fondů. Naopak účast v programu neustále 
nutila k pochopení, že je důležité uvažovat v jiných parametrech, než je hodnota 
stavby, a to kdy a za jakých okolností je památka zajímavá a přístupná pro 
návštěvníky a důležitá pro místní obyvatele. Manažeři projektů obou muzeí označili 
program za „soustavnou masáž svého způsobu uvažování v navyklých 
jednotlivostech, s tím, že masážním nástrojem pro ně byla ekonomicko racionální 
technika, jakou vyžaduje SROP“. Domnívají se, že způsob, jakým člověk věci dělá, 
nakonec změní i jej, a že bez postupů užitých v programu by taková změna 
v myšlení muzejníka možná nebyla.  
 
Zásadní hodnoty programu bez nichž by se nemohli do svých projektů pustit, spatřují 
v následujících čtyřech oblastech: 
 
– Obě muzea vstoupila do programu s velkými tématy, jejichž projektové zpracování 
by za běžného chodu nemohla realizovat personálně, časově, organizačně ani 
finančně. Program jim umožnil, aby ke statutárně vymezené činnosti přiřadila tak 
závažná témata, jaká mají potenciál oslovit region. 
– V rámci programu musela muzea přehodnotit svůj způsob myšlení a přizpůsobit jej 
danému opatření. To znamená, že výstavba nové budovy pro Třebechovické 
muzeum betlémů je především otázkou nových funkcí muzea, které se vztahují 
k prioritám v oblasti cestovního ruchu. 

                                                           
13 Která se účastnila předchozího programu Nadace Open Society Fund Praha – Brána muzea otevřená v letech 
1997–2002. 
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– Administrace přípravy projektu v muzeu by byla obtížná nebo nemožná bez 
pracovní síly uvolněné na tento úkol.14 Běžné úkoly muzea jsou rozpočtovány a 
muzea nemají disponibilitu a volnost v tom, aby si najala pracovní týmy na projekty, 
jež by byla schopna zabezpečit odborně a organizačně formou vícezdrojového 
financování. Jen za těchto okolností by však bylo možno potenciál instituce pro 
aktivní působení v rámci regionu plně využít. 
– Grant ve výši přibližně 450 000 Kč na přípravu projektu umožnil muzeu (RmaG 
Jičín) oslovit obce v dotčené lokalitě s tím, že mají tyto prostředky k dispozici. To 
projektu v očích zastupitelů a občanů dodalo na hodnověrnosti. Řekli si: „Aha – takže 
stojíme za to, aby nám někdo pomohl, abychom se dali dohromady. To neudělal 
stát, ani okres, ani kraj, a najednou to udělá muzeum s nadací.“ 
 
Postavení muzeí v regionu se změnilo zejména díky rozsáhlé medializaci projektů. 
Krajské úřady je začaly vnímat jako subjekty, které nepůsobí pouze v oblasti kulturní, 
ale mají vliv i na cestovní ruch. Např. Třebechovické muzeum betlémů dříve takto 
vnímáno nebylo. Pro jičínské muzeum je klíčová vazba s obcemi v nově ustaveném 
svazku obcí Mariánská zahrada, jež je přiměla hledat definici toho, v čem spočívá 
podstata regionálnosti a muzejní práce v terénu. Muzeum v procesu zpracování 
projektu pochopilo, že jeho klientem není pouze návštěvník stojící před vitrínou. 
 
Na druhou stranu se místní veřejná správa může zpočátku hůře orientovat v tom, 
proč se instituce chce odlišovat a přestat dělat věci klasického muzejního charakteru 
– k čemu je např. v muzeu betlémů potřeba informační nebo poradenské centrum.15

 
Zpracovávání projektu muzea posunulo mimo tradiční oblast kultury, díky čemuž si 
jejich existence povšimly i jiné odbory na krajském úřadě. Díky účasti v programu 
proběhla jednání nejenom s odborem kultury, ale také cestovního ruchu, 
strategického plánování a životního prostředí. To podpořilo pozici muzea v regionu a 
muzeum začalo být vnímáno jako partner a subjekt překračující zavedená schémata. 
Dostalo se do slovníku krajské samosprávy. Projekty obou muzeí krajskému úřadu 
ukázaly, že témata, jež procházejí napříč spektrem vymezeným aparátem veřejné 
správy, vyžadují jiný způsob administrace. Muzea si na druhé straně uvědomují, že 
bez rozsáhlého asistenčního programu by nikdy Královéhradecký kraj nemohly 
oslovit s tím, že zamýšlejí zpracovat projekt nadregionálního charakteru, 
který využívá potenciál jejich organizací pro rozvoj turistického ruchu. V prvním 
programovacím období se jejich nabídka zároveň setkala s vstřícnou reakcí, neboť 
byla poptávka po kvalitních projektech. Třebechovické muzeum betlémů navíc 
dostalo od krajské správy další pomoc – profesionální asistenci od firmy Bermann 
Group 
 
Obě muzea se shodují na tom, že i bez účasti v programu by se pokoušela 
vyslovovat k aktuálním otázkám. Jejich aktivity by se však mohly omezit pouze na 
„osvětová setkání, na která bychom pozvali kronikáře, zmapovali situaci a vše by 
zůstalo v poloze ,popovídali jsme si‘. Takových setkání se již uskutečnilo mnoho, ale 
to, co se řekne zde, se zároveň dostane do strategického rozvojového plánu svazku 

                                                           
14 V případě jičínského muzea byla polovina úvazku hrazena z peněz v rámci grantu a polovina z prostředků 
úřadu práce, vyčleněných na zaměstnávání nezaměstnaných absolventů VŠ. 
15 Třebechovické muzeum betlémů, projekt Centra českého betlémářství. 
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obcí Mariánská zahrada. Takže se také vzpomíná, ale jinak, je to vzpomínání 
zaměřené k budoucnosti.“ (RmaG Jičín) 
 
Vzdělávací modul programu muzeím poskytl zejména orientaci v problematice, 
názvosloví, formulacích a chápání souvislostí strukturálních fondů EU.  
 
 
 
2. Jaký vliv měla aktivní příprava projektů EU na vnitřní chod organizace  
 
Prvotní přetížení kmenových pracovníků neziskových organizací. Organizace musí 
svůj vstup do strukturálních fondů strategicky zvažovat. Nárůst pracovních míst 
v organizacích díky získaným prostředkům z fondů EU. Změna ve struktuře 
pracovních míst a dělby práce v rámci organizace. Proměna charakteru některých 
organizací – od aktivismu k systémově orientovaným. Rychlé změny v organizacích 
jsou riskantní ve vztahu k okolí, jež organizaci vnímá na základě jejího zažitého 
působení. Nedostatek nabídky disponibilních manažerů a jiných pracovníků pro nově 
vytvořená místa v projektech. Knihovny a muzea umí identifikovat problém a 
navrhnout jeho řešení, jsou však tradičně vystavěna kolem specificky vymezených 
činností, díky nimž mají pevně stanovené místo ve společnosti. Na zpracování 
projektů v SF musejí knihovny a muzea rozvinout činnosti kolem řízení projektů a 
více se zaměřovat na vnitřní řízení organizace a na novou dělbu práce. Neziskové 
organizace zase musejí při kalkulaci rozpočtů a lidské práce počítat s vyššími nároky 
na přípravu a řízení projektů, než na jaké byly dosud většinou zvyklé. Jejich projekt 
pak může mít vyšší rozpočet než u organizace, která s těmito nároky nechce anebo 
neumí počítat. 
 
 
Nevládní neziskové organizace 
 
Období přípravy projektů nastolilo v organizacích otázku, zda si mohou vůbec dovolit 
do procesu vstoupit. Otázky „zahlcení“ organizací projekty z fondů EU jsou však 
velmi specifické: záleží na tom, jaké mají organizace představy samy o sobě. 
Některé organizace v programu, např. Aklub, o.s., či CpKP, Region Poodří, se od 
samého počátku své existence orientovaly vedle českých nadačních zdrojů i na 
předvstupní fondy EU a jejich pracovníci byli s novými výzvami srozuměni. I pro tyto 
organizace však vlastní realizace projektů EU znamená řadu změn: mají sice osoby, 
s nimiž pracovaly dříve, ale ty jsou z jiných měst. Musel být pro ně vytvořen 
flexibilnější pracovní statut, pracují více z domova, pro stálé zaměstnance musely být 
učiněny změny v popisu práce. V jiných organizacích, např ve Společnosti pro 
Jizerské hory, o.p.s., změna přicházela pozvolně – od malých finančních částek na 
malé projekty k projektům velkým, od dobrovolnicko-nadšeneckého přístupu, který 
nerad připouští pevnější management, k dlouhodobému řízení, finančnímu plánování 
atd. To vše zcela proměňuje charakter organizace – buď na změnu organizace 
přistoupí, nebo nikoli. V případě Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s., projekt 
financovaný z prostředků EU ovšem zdaleka neznamenal jen administrativní 
zatížení; naopak se dá říci, že posiluje práci organizace v terénu: 14 nových lidí bude 
pracovat v síti terénních středisek. „Také je potřeba si připustit novou zodpovědnost 
za realizaci projektu a peníze – hodně lidem v NNO se do nové zodpovědnosti 
nechce.“ V případě Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s., šlo ještě o změny 
v charakteru uvažování. „Projekt EU nás přinutil úplně jinak uvažovat, to je obrovský 
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posun vpřed – systémově vpřed. Pro někoho je administrativní náročnost daní, pro 
jiného posunem vpřed. V průběhu dvou let pro nás padly některé bariéry: např. 
studie proveditelnosti. Také bylo pro nás obrovsky zajímavé vidět ostatních 15 
organizací v programu, to byla velká inspirace. Dalším velkým tématem bude, jak 
projekty monitorovat a vyhodnocovat. Na to zatím nikdo moc nemyslel“. V jiných 
organizacích se jejich vedoucí pod tlakem přípravy projektů pro fondy EU zcela 
museli vzdát zásahů do operativního řízení, soustředili se jen na přípravu velkých 
projektů (např. Vita Ostrava, o.s.). 
 
I v další organizaci – Koníku, o.s. – zprvu zaznamenali obrovský nárůst 
administrativy na úkor práce s klienty a nepředpokládané náklady na účetní. 
Z negativní zkušenosti vyvodili poučení pro příští projekt v tom smyslu, že bude 
nutné zažádat o další administrativní pozici. Otázkou zůstává, zda takto poučené 
organizace, které zvýší rozpočty svých projektů o nároky spojené s jejich přípravou a 
řízením, nebudou při hodnocení projektových žádostí z hlediska ceny znevýhodněné 
oproti těm, jež tyto náklady do svých rozpočtů nezahrnují.  
 
Problémem pro vnitřní chod NNO je odkládání rozhodnutí, podpisů smluv atd. ze 
strany veřejné správy. V neustálých zpožděních se mimo jiné nedaří plánovat 
pracovní úkoly (work flow) a odpovědnosti a personální proměny uvnitř organizací a 
především se nedaří včas nalézat vhodné manažery.  
 
Se zcela specifickou situací se setkala Zahrada, o.s., která se během přípravy 
projektu seznamovala s pozicemi ostatních partnerů v mikroregionu Kokořínsko a 
počítala s jejich aktivní participací. Zahrada však tímto projektem výrazně vybočovala 
ze své původní mise, zaměřené na sociální oblast. Ukázalo se, že oproti očekávání 
Zahrady partneři v mikroregionu pokračovali v dřívějším chápání Zahrady jako 
sociálně orientovaného subjektu a nepřijímaly vždy nové úkoly vyplývající z projektu 
orientovaného na rozvoj cestovního ruchu. Partneři v mikroregionu také vždy 
nevnímali Zahradu jako mikroregionálního hráče, ale jako místní sociální NNO. 
Kapacita Zahrady se ukázala být svým původním zaměřením natolik limitovaná, že 
zamýšlený projekt na Kokořínsku nikdy nenabral potřebnou dynamiku a vnitřní sílu 
k realizaci a zhruba po roce se jeho příprava zastavila.  
 
Podobný osud zaznamenal projekt připravovaný ZIP, o.p.s., ve Strarém Plzenci. Ani 
tato organizace, specializovaná na archeologický výzkum, nedokázala v krátké době 
změnit své vnitřní fungování a s přesvědčivou razancí vstoupit do oblasti projektů 
cestovního ruchu. I její projekt byl zhruba po roce a půl zastaven. 
 
Na příkladu Zahrada, o.s., a ZIP, o.p.s., je zřejmé, že ani lákavé tituly programů EU a 
jejich rezonance v řadách nevládních neziskových organizací nejsou s to zabezpečit, 
že jejich reálná příprava bude úspěšná, pokud organizace předem nezajistí přeměnu 
svého poslání a vnímání ze strany jiných subjektů.  
 
Další cennou zkušenost relevantní pro chod organizace zaznamenala VITA, o.s. 
Komplexní a náročná příprava jí odčerpala kapacity – např. vedoucí organizace se 
přestal zabývat operativou a pod tlakem se zabývá pouze strategiemi a velkými 
projekty. U projektů SROP je navíc zapotřebí sestavit pracovní tým: témata jsou 
natolik specifická, že je nemůže obsáhnout jen jeden člověk. (projekt, výpočty atd…). 
Projekty SROP jsou náročnější také po stránce řízení, financování (u NNO existuje 
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problém v nedostatku kapitálu) a úvěrování – pro banky dosud neznámé. Projekty 
OP RLZ jsou pro NNO jednodušší. 
 
Závěr ze zkušenosti Vita, o.s., je podstatný: rozsáhlejší a komplexní projekty, jaké 
SF preferuje, nutí NNO k jinému přístupu v projektovém řízení a řízení organizace 
jako takové. Už jim nevystačí dělba práce podle projektů (každý, kdo si sám napíše 
projekt, ho pak sám i dělá), ale musí plánovat týmy, pracovat v nich a dělit práci 
podle kvalifikací napříč projekty. 
 
 
Knihovny 
 
Pro knihovny jako příspěvkové organizace, od nichž se neočekává získávání 
prostředků projektovým způsobem, představuje příprava projektů pro SF enormní 
zatížení chodu organizace.16

 
V projektech knihoven vznikla nová pracovní místa (Masarykova veřejná knihovna 
Vsetín – tři pracovní místa, Knihovna Kroměřížska – jedno pracovní místo). 
Z hlediska kontinuity projektu je nutné zachovat nezměněný management projektu 
po celou dobu realizace, nová pracovní místa se týkají výkonných pracovníků. To ve 
skutečnosti znamená, že pracovní vytížení stávajících zaměstnanců při zpracování 
projektu je v zásadě trvalé; v těchto případech vznik nových pracovních míst 
představuje novou nadstavbovou aktivitu. Je otázkou, nakolik si mohou příspěvkové 
organizace tento režim trvale dovolit, pokud veřejná správa nebude vyhodnocovat a 
kvantifikovat kvalitu poskytovaných služeb a nezajistí podmínky pro jejich trvalost. 
Největší zátěž pro obě knihovny představovala nutnost setrvalého přepracovávání 
projektů, ať již z hlediska odstranění vzájemné duplicity v rámci žádosti o přidělení 
prostředků, či z hlediska průběžně se měnících podmínek. 
 
 
Muzea 
 
Třebechovickému muzeu betlémů usnadnila situaci účast v předchozím programu 
Nadace Open Society Fund Praha Brána muzea otevřená, v jehož rámci již byla 
zpracována rozvojová strategie muzea. Tato strategie muzea byla zapracována do 
strategie rozvoje mikroregionu Třebechovicko. Připravenost muzeu hodně pomohla, 
zejména z kapacitních důvodů a svou kredibilitou v místě. Kontinuita činnosti a 
předchozí zkušenost je podle muzeí velmi nutná – na počátku pomáhá etablovat 
nezvyklou činnost. Muzea umí využít svého tradičního postavení a lidského kapitálu 
pro realizací nových věcí.  
 

                                                           
16 Přijetí pracovníka na ¾ úvazek, placeného z grantových prostředků (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) 
bylo jedinou možností zpracování projektu. Řádní zaměstnanci knihovny jsou vytíženi vlastními pracovními 
povinnostmi. Knihovna proto využila možnosti v rámci rozpočtu programu a cíleně hledala manažera projektu, 
nikoli knihovníka. Výhodou Knihovny Kroměřížska byla předchozí zkušenost organizace se zpracováním 
složitějších projektů, vyžadujících týmovou práci, což umožnilo delegovat řadu úkolů na další zaměstnance 
organizace. V rámci zpracování projektu si organizace musela ujasnit nové popisy práce i stávajících pracovníků, 
jež obsahují projektové činnosti. Přesto i pro kroměřížskou knihovnu vyžadovalo zpracování projektu 
přesčasovou práci a práci doma, nad rámec popisu pracovních činností, a to zejména samostudium dokumentů. 
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V případě obou muzeí byli ředitelé hlavními manažery projektu. V jičínském muzeu 
byla na projekt najata koordinátorka, v okamžiku ukončení programu Nadace OSF 
Praha však byla nucena odejít, protože muzeum nemělo další finanční prostředky na 
pokračování její činnosti. 
 
Pro příspěvkové organizace zařazené do programu nebylo problémem najít téma 
celospolečenského charakteru, nemají však agendu na administraci zpracování 
projektu a neexistují ani scénáře ani metody pro to, aby souběžně zajistily chod 
instituce.17  
 
 
3. Jak některé rozpory v sociální politice státu ovlivnily přípravu projektů  
 
Projekty EU podporují začleňování a zaměstnanost, zatímco systémy různých 
sociálních dávek – zejména vysoké dávky v nezaměstnanosti, nastavení systému 
dávek (časování), časování motivačních programů a priority v cílových skupinách – 
působí proti výsledkům snažení v projektech podporovaných EU, resp. nejsou s nimi 
zcela koordinovány. Stát pomáhá nezaměstnaným, avšak těm, kdo se snaží řešit 
nezaměstnanost sami zahájením podnikatelské činnosti, pomáhá výrazně méně 
anebo vůbec. Organizace v programu poukázaly na schopnosti neziskového sektoru 
nabídnout flexibilnější, kvalitnější služby zaměřené také na prevenci 
nezaměstnanosti a na schopnost pracovat s cílovými skupinami, jež pro svoji 
variabilitu nejsou efektivně podchyceny státními politikami.  
 
 
Nevládní neziskové organizace 
 
Při přípravě a realizaci projektů zaměřených na zmírnění sociální exkluze a na 
podporu zaměstnanosti se víceméně všechny NNO z programu shodly na zjevných 
kontradikcích v sociální politice státu. Tyto rozpory se promítají i do projektů, které 
organizace realizují.  
 
Jde především o výši dávek v nezaměstnanosti, jež je v poměru s minimální mzdou 
vysoká, a proto působí jako demotivující činitel. Dalším problémem je délka 
nezaměstnanosti, při které klesá motivace lidí znovu si hledat a najít práci. 
Paradoxně, jsou-li lidé nezaměstnaní méně než půl roku – kdy ještě pociťují 
nezaměstnanost jako zátěž –, pro ně úřady práce žádná školení nehledají a 
nenabízejí. Aktivita úřadů začíná později, kdy lidé stavu nečinnosti přivyknou.  
 
Zaměstnanci Koníka, o.s., kteří mají s prací s nezaměstnanými bezprostřední 
zkušenost, říkají: „Podle naší zkušenosti záleží na délce nezaměstnanosti osoby. 
Zhruba do tří měsíců se lidé snaží nalézt novou práci, hledají ji sami. Někdy po půl 
roce se cosi zlomí, lidé už pracovat nechtějí, po roce s nimi nic nehne. Lidé, kteří 
jsou delší dobu doma, si najdou jinou skupinu sobě podobných lidí, anebo se 
                                                           
17 Koordinátorka jičínského projektu posléze pracovně přešla na dočasnou pozici předsedkyně svazku obcí. 
V případě třebechovického projektu byla spolupracovnicí manažerky projektu pracovnice muzea, pověřená 
vedením informačního centra, která zároveň působí jako tajemnice mikroregionu. Taková uspořádání jsou pro 
projekt účelná, neboť pověřenému pracovníkovi umožňují orientovat se v problematice chodu mikroregionu, 
dobře komunikovat s vedením města a znát chod muzea. 
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uzavřou. Už se nevystavují srovnání se zaměstnanými lidmi. Velký vliv mají také 
vzdělání a rodinná výchova. Někteří lidé, kteří byli klienty Koníka, o.s., si chtěli jenom 
popovídat v kurzech, do práce se jim vlastně nechtělo.“ 
 
Zaměstnanci Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s., připomínají, že „stát se při 
nabídce kurzů pro nezaměstnané zabývá důsledky nezaměstnanosti, nikoli prevencí. 
Je nutné pracovat s lidmi, kdy ještě mají zájem…, kdy nejsou propadlí tak hluboko“.  
 
Také v Aklubu o.s. Krnov narážejí na problém demotivujících dávek, např. při práci 
s bezdomovci. „Tito lidé mají často spoustu dluhů a v případě, že si najdou práci, jim 
stát začne dluhy strhávat. Jsou-li bezdomovci, nikdo – ani stát – od nich nic 
nevyžaduje.“  
 
Problém nezaměstnanosti má však některá regionální specifika. Například při 
přípravě projektu Vita, o.s., v terénních střediscích zjistili, že v některých oblastech 
Moravskoslezského kraje jsou lidé již tradičně zvyklí a ochotní pracovat za nízkou 
mzdu. „Ještě nepřekročili Rubikon (čas pobytu doma). Uznávají sociální hodnotu 
práce.“  
 
Častou výtku ze strany NNO bylo slyšet ke stylu působení úřadů práce. „Z hlediska 
úřadu práce je lepší, když v regionu zkrachuje jeden velký podnik, ale jestliže existuje 
větší různorodost, pak úřad práce neví, jaké metody práce a přístup 
k nezaměstnanosti zvolit. Umí pracovat jen velkoplošně.“ Úřady práce z různých 
regionů spolu zároveň nekomunikují. Ukazuje se, že úřady práce mají fixní počet 
zaměstnanců. Zvyšuje-li se v regionu nezaměstnanost, pak mají logicky méně času 
na klienta. To představuje velký prostor pro neziskové organizace, jež nabízejí větší 
flexibilitu.“ 
 
NNO z programu zmínily další závažný problém, který brání efektivní implementaci 
programů na podporu zaměstnanosti: „Jste-li jako nezaměstnaný doma, jste vcelku 
v pohodě. Ale jakmile se začnete snažit podnikat, máte najednou strašně moc 
povinností: různé registrace, termíny, kontroly, zodpovědnost, dojíždění do práce. 
Těmto lidem by se ale mělo ze strany veřejné správy pomáhat, nikoli sloužit těm 
povalečům doma, kterým se nic nechce.“ (Společnost pro Jizerské hory, o.p.s, 
Společnost Rožmberk, o.p.s.) 
 
 
Knihovny 
 
Kontradikce v sociální politice státu byly příčinou, že Knihovna Kroměřížska do svého 
projektu začlenila motivační kurzy – se záměrem, aby lidé měli zájem na sobě 
v rámci vlastního rozvoje pracovat. Ačkoliv úřady práce mají na svých pracovištích 
lidi, kteří se tímto úkolem zabývají, zkušenosti svědčí o tom, že lidem chybí sociální 
integrace, jež je sama o sobě nejlepší motivací. Lidé také většinou vyhledávají úřad 
práce až na poslední chvíli, protože jej nevnímají jako pomocníka v oblasti prevence 
a motivace. 
 
Zpracovávání projektů napomohlo knihovnám v hledání a formulování jejich 
současného poslání ve společnosti. Přivedlo je k poznání, že mají mnoho co 
nabídnout. Pořádání kurzů pro marginalizované skupiny v knihovně poskytuje 
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výhody, které komerční firma nemůže nabídnout. Zejména v oblasti sociální 
integrace a udržování osvojených znalostí – frekventant se může do knihovny vracet 
a znovu si ověřovat a rozvíjet, co se naučil. Knihovna nabízí neformální prostředí, 
skutečné rovné příležitosti: uživatelé mají společné to, že jsou čtenáři. Pro knihovnu 
tato činnost představuje možnost získat jako své uživatele cílové skupiny, jež by ji 
samy nenavštívily, a následně jim pomoci vtáhnout je do společnosti.  
 
Knihovny mohou přispět k řešení sociálních problémů a k naplňování sociální 
politiky, byť je s touto činností veřejnost a subjekty veřejné správy nemá ve zvyku 
spojovat. Právě proto. Jsou totiž neformálním prostředím, které nevyvolává takový 
ostych. Díky personálnímu vybavení knihovny mohou navíc nabídnout služby 
dlouhodobé a mohou s klienty pracovat individuálně. To vyplývá z povahy jejich 
činnosti. Pro knihovny jde o novou zkušenost a musí umět udržet kvalitu, protože 
dosud nepůsobily jako profesionální vzdělavatelé. Stále více jsou však do 
vzdělávacího procesu vtahovány logicky proto, že vzdělávání se dávno již 
neodehrává jen ve školních lavicích. Vzdělávání dospělých je specifická oblast, kde 
mohou něčím přispět právě knihovny spíše než instituce zavedené na masové kurzy.  
 
 
 
4. Jak kolísavá kvalita a provázanost politik veřejné správy ovlivňuje přípravu 
projektů do strukturálních fondů  
 
Častá absence komplexního pohledu na rozvoj oblasti, který by zohlednil případné 
vzájemně protichůdné zájmy. Úzké zaměření úřadů veřejné správy, pevné hierarchie 
a technokratický a sektorový přístup omezují schopnost úřadů prosazovat inovativní 
projekty. Jednostranné zaměření úřadů práce, jež nezahrnuje aktivní podíl na 
vytváření nových pracovních míst. Formalismus v pojímání schválených dokumentů. 
Chybí logická linka (návaznost) mezi tvorbou strategických dokumentů, sestavením 
konkrétních plánů, rozdělováním financí a komunikací s partnery. Neexistuje 
vyhodnocení realizace politik a zavádění výsledků tohoto hodnocení do dalšího 
programového období. Díky časování podle volebních období vládne diskontinuita 
v procesech řízení, které nejsou oddělené od politického rozhodování. Existují 
lobbyistické tlaky na změny v dokumentech veřejné správy.  
 
 
Nevládní neziskové organizace  
 
NNO zahrnuté v programu vesměs poukazují na úzké zaměření jednotlivých úřadů 
veřejné správy, které vychází z kompetenčního zákona v ČR. Pro naplnění některých 
cílů moderních evropských politik je přitom nutné uvažovat v souvislostech, např. 
vzdělávání, zaměstnanost, podpora malého a středního podnikání. Twineři ze 
zahraničí, kteří v předchozích letech v ČR působili, zanechali jasné stopy, ale česká 
ministerstva nejsou schopna jejich doporučení aplikovat. Podle některých NNO a 
jejich předchozích zkušeností byli zahraniční twineři konsternováni 
nekomunikativností mezi jednotlivými ministerstvy, i smysluplné dokumenty se 
„ztratily“, přijaté politiky velmi často postrádají realizační nástroje. Také často 
neexistuje zadání k procesu realizace přijatých politik (Zahrada, o.s.).  
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Problémem je formálnost práce některých úřadů. „Spousta věcí je napsaných, ale 
neuskutečňují se nebo se jako priority přehazují, posouvají se pozice priorit. Mnoho 
subjektů schválené strategie rozvoje nebo jiné politické dokumenty nebere vážně, 
nejsou seriózně zvažovány ani v každodenní práci úředníka. Územní plán je často 
erodován firmami, které tlačí na změny a daří se jim to. Převládá sektorové myšlení, 
propasti mezi sektory jsou hluboké a na místní úrovni to bije do očí. Asi je to i kvůli 
jednoduchosti úvah a kvůli jednoduchosti finančních toků. To je jedna z bariér, jež se 
NNO snaží překonávat – budují mosty.“ (Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.) 
 
„Nejvíc se nás týká ekologická výchova. Kraj má politiku, ale úřad se chová jinak. 
Lidé, kteří řídí, mnohdy necítí respekt vůči pravidlům, politikám, zákonům: když to 
vadí mému zájmu, tak se pravidlu – zákonu – vyhnu, dělám, že se mě to netýká..., 
nebo dělám věci tak, aby mi nikdo neviděl na prsty. To se týká i partnerství – zvrhlo 
se v klientské vazby. Dnes jsou odborné komise kraje klientské, zvenku se do nich 
lze těžko dostat.“(Vita, o.s., Ostrava) 
 
Ve skupině NNO existují i pozitivní názory na provázanost politik veřejné správy. 
Například CpKP působící v jižních a západních Čechách považuje krajské 
dokumenty, jež se týkají rozvoje kraje, za ucelené a konzistentní a údajně na ně lze 
projektově dobře navazovat.  
 
 
Knihovny  
 
Většina programů v rámci strukturálních fondů bude mít časově omezený 
a nesouvztažný charakter, nebudou-li včleněny do regionálních a národních 
koncepcí. Konkrétním příkladem, na který upozornily knihovny, mohou být programy 
vzdělávání nezaměstnaných. Přestože spolupráce úřadů práce a místní samosprávy 
vykazuje dobré vztahy, postrádá provázanost a kompatibilitu. Např. Město Kroměříž 
zpočátku chápalo nezaměstnanost jako problém delegovaný na úřad práce, 
postupně však začalo intenzivně spolupracovat a výsledkem je samozřejmě 
i podpora projektu knihovny. Ve Vsetíně se na místní nezaměstnanosti z velké části 
podílí početná romská populace, což ovlivňuje priority města. Ředitelka knihovny ve 
Vsetíně je však zároveň členkou městského zastupitelstva, a tím se podařilo vhodně 
provázat nabídku knihovny v řešení problémů města s aktivitami ostatních subjektů 
ve Vsetíně. 
 
Za nejzávažnější faktor ovlivňující provázanost politik veřejné správy a administrace 
strukturálních fondů lze považovat absenci strategických plánů na úrovni měst a 
s tím související absenci návazné organizační platformy pro koordinaci aktivit na 
místní úrovni. Krátkodobost volebního období ani nevyzývá k tomu, aby tyto 
strategické plány vznikaly. Situaci ovlivňuje i chápání plánování s pejorativním 
nádechem a nedostatek hlubšího pochopení procesů řízení moderní společnosti a 
demokratické správy věcí veřejných. Improvizace na místní úrovni, jež sleduje 
i volební cíle samosprávy, může posléze vést k zásadní nekoncepčnosti. Na úrovni 
obou měst existují pouze akční plány Zdravé město a Bezpečná komunita. Nejsou 
úplně vyhovující, ale knihovny je oceňují, neboť alespoň částečně umožňují 
vztahovat se k jednotnému strategickému rámci na úrovni města. 
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Muzea 
 
Strategické rozvojové plány území se opírají o dokumentaci a plány, které se na 
regiony nedívají z hlediska historických souvislostí. Pojetí muzea je naopak s to 
vymezit území i z hlediska historických celků, což je pohled, který se míjí s přístupem 
veřejné správy (např. bývalé panství Schliků v projektu jičínského muzea). 
Strategické rozvojové plány nebyly vytvořeny s ohledem na využití jedinečných 
možností historických krajinných nebo územních celků, jež by umožnily využít jejich 
potenciál pro turistický ruch. Také rozvoj obcí včetně všech souvislostí – např. 
vymezení oblastí pro novou zástavbu – nerespektuje aspekty a témata kulturně-
historických souvislostí. Projekty, jež se týkají využití kulturně-historického dědictví, 
se často nevejdou do omezených bloků volebních období. 
 
Veřejná správa na úrovni města může mít tendenci si pod pojmem projekt 
představovat stavební projekt, je pro ni problém vnímat jeho zpracování jako proces. 
Komplexní projekt pro fondy EU může být z jejího hlediska odvážný, časově 
i finančně náročný, těžko řiditelný a neodůvodněně drahý.18 Pokud se jedná o projekt 
nadregionálního spíše celostátního charakteru, může pro místní veřejnou správu 
představovat neúměrné zatížení.19 Dimenze projektu, který má aspirace moderní 
evropské muzejní instituce, jsou trvalého charakteru, ale mohou být ze zelené louky 
obtížně představitelné. I administrace projektu, natož jeho realizace může být pro 
malou radnici zcela zatěžující, neboť její kmenoví zaměstnanci nejsou manažeři. 
 
Řešením pro projekt jičínského muzea se ukázalo být iniciování vzniku svazku obcí 
(složeného ze 17 samospráv) v historickém území jako nositele projektu na 
průsečíku obou poloh – mezi historickým vnímáním krajiny na straně muzea a 
administrativním vnímáním na straně veřejné správy. Díky tomu vzniklo jasně 
vymezené katastrální území s rozvojovým programem stanoveným na příštích deset 
let, který je pro realizaci projektu partnerem Královéhradeckého kraje. 
 
Situaci komplexních regionálních muzejních projektů do značné míry determinuje 
zánik okresních úřadů a je otázkou, nakolik budou kraje ochotny vytvářet zázemí pro 
projekty obcí a menších celků.  
 
 
 
5. Jak jsou odhady při stanovování projektových cílů opravdu realistické  
 
Nadhodnocení možnosti návštěvnosti některých lokalit a objektů. 
Nadhodnocené možnosti začlenění některých cílových skupin na trh práce, tzv. 
efekt „hon na cílové skupiny“. Ani partneři často nejsou schopni realistických 
odhadů a pro takové odhady chybí důvěryhodné podklady. Často existuje 
absence předchozí zkušenosti s takovou činností, a odhady se proto dělají „od 

                                                           
18 Přestavba Třebechovického muzea betlémů, náklady 101 mil. Kč. 
19 Projektu, který by měl vytvořit důstojné zázemí pro národní kulturní památku Třebechovický betlém, se 
účastní celá řada partnerů (Muzeum Vysočiny Třebíč – trvale vystavená sbírka betlémů, Třešť – spolek 
betlémářů v Třešti, Spolek betlémářů pro Příbram a okolí, České sdružení přátel betlémů se svými 21 
pobočkami), jejichž zájmy muzeum jako centrum betlémářství musí zohlednit. Na druhou stranu je řízen radnicí 
města s 5 000 obyvateli a 21členným zastupitelstvem. 
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stolu“. SF nutí ke kvantifikacím a závazkům, a tím i k realističtějším cílům 
(slibům). V prostředí NNO je kvantifikace výsledků citlivým tématem.  
 
 
Nevládní neziskové organizace 
 
Všechny NNO, jež se programu zúčastnily, připustily, že projektové cíle jsou vesměs 
nadhodnocené a nerealistické a některých z nich bude jen těžké dosáhnout. 
Interpretace, proč tomu tak je, se liší a doplňují. Je proto zajímavé uvést jejich 
přehled. 
 
„Programy EU (a předtím velkých nadací) často volají po modelových příkladech, ale 
na to lidé nejsou připraveni. Takže vždy začínáme ,honem na lidi‘, chceme je 
přesvědčit o tom, aby se k nám dali. Lidé nejsou zvyklí na alternativní pohledy na věc 
a nechybí jim to. Je proto nutné mít s lidmi dlouhodobý kontakt; potom se lépe 
přesvědčí. Lidé o něco více věří té organizaci, kterou dlouho znají. Málokdo, kdo 
píše projekt do strukturálních fondů, se zabývá poctivou analýzou stavu. Na druhé 
straně, když už člověk – žadatel – začne psát projekt a vyplňovat benefit, jde to 
dobře. Indikátory jsou zde včleněny realisticky, člověka nutí držet se při zemi.“ 
(Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.) 
 
„Hon na cílové skupiny může opravdu nastat, projektů je více, všichni jdou za 
podobnými skupinami. Asi je to otázka postavení výzev, indikátorů, v Ostravě to 
určitě asi nastane. Ukáže se.“ (Aklub, o.s.) 
 
„Hodnotitelé spolu nekomunikují. Když schvalují podobné projekty, ani si 
neuvědomují, že do nich už nenaberou lidi. My to potom pociťujeme např. v podobě 
konkurence s úřady práce.“ (Koník, o.s.) 
 
„My usilujeme o to, aby obce v projektech definovaly, z čeho ekonomika obce bude 
žít – jestli z hospody, ubytování, veřejného koupaliště, jinak. A to naprosto konkrétně. 
Zajímá nás, jak obec naplní sliby. Bohužel existuje rozpor v tom, jak obec deklaruje 
soulad s politikami a jak reálně naplňuje svůj projekt. Obce nejsou schopny využít 
potenciál své historie, přírody, provázat svou lokalitu nebo lokální téma se 
vzdálenějším projektem.“ (CpKP)  
 
„Úředníci jsou fascinování velkými čísly školících firem a za to, k čemu to všechno 
bude, už nenesou zodpovědnost. Úředníci nemají kompetence a hlavně 
zodpovědnost za vlastní realizaci projektů.“ (Zahrada, o.s.) 
 
„Bohužel stále platí, čím víc, tím lépe. Na vině jsou i indikátory. My, NNO, pak máme 
sklony nabízet větší efektivitu, a kupovat si tím zdánlivý úspěch. Paradoxně, i při 
vyhodnocování projektů hodnotiteli realistická čísla vyvolávají pocit, že jsme drazí, 
pokud jako cíl neudáme masu. Původ lze hledat i v historii českého neziskového 
sektoru, který potřebuje z projektů i žít – tj. dotovat z nich provoz organizace –, takže 
musíme vykázat více výsledků a načerno přesouvat některé z projektových položek 
do nákladů na organizaci.“ (Vita, o.s.) 
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Knihovny 
 
Cíle knihoven se při zpracování projektů průběžně měnily a zužovaly. Také četnost 
cílových skupin a počet partnerů, stanovené na počátku, byly nereálné. Zaměření 
projektů se orientovalo na vzdělávání a sociální integraci.20 Indikátory projektů byly 
stanoveny na základě pokynů kraje, které byly v rámci Zlínského kraje dobře 
nastavené a knihovnám umožnily se do nich v rámci projektů „vejít“. 
 
Pro zpracování projektu bylo nutné zmapovat a popsat všechny činnosti, jimž se 
knihovny věnují nad rámec tradičních aktivit. Už ve svých předešlých aktivitách se 
obě knihovny snažily přiblížit občanským aktivitám (v oblasti sociální integrace, 
přesahu k cestovnímu ruchu apod.). To zpracovatelům umožnilo posuzovat své 
záměry jinak a začlenit je do obecnějších souvislostí.  
 
 
Muzea 
 
V případě projektu jičínského muzea nebyla k dispozici data z uvedených území, 
protože nebyl proveden monitoring oblasti pro cestovní ruch (návštěvnost, 
zaměstnanost ve službách, věkový průměr, dojíždění za prací apod.). Případová 
studie proto byla zpracována na základě analogií. Nově vytvářené strategické plány 
svazku obcí budou prvními dokumenty v této oblasti. Zpracovatelé považovali za 
žádoucí, aby projekt vyhověl dvěma jasně definovaným skupinám uživatelů, a to 
místních obyvatel21 a potenciálních návštěvníků. Cyklus projektové přípravy tvořící 
se nové oblasti cestovního ruchu hledal aktuální cíle, které by vyhověly různým 
zájmům dotčených zájmových skupin. Společným průsečíkem zájmů se ukázala být 
potřeba medializovat novou potenciální destinaci turistického ruchu, na níž se budou 
rovnoměrně podílet všechny zúčastněné obce. 
 
Cíl projektu Třebechovického muzea betlémů se v průběhu celého programu 
nezměnil, proces zpracování projektu však byl modifikován tak, aby vyhověl 
očekáváním žadatelů a partnerů a zároveň se jej podařilo nastavit na zvolené 
opatření.  
 
Realističnost zvolených cílů ve skutečnosti ověří až praxe, ale zpracování 
požadované projektové dokumentace by mělo přispět k tomu, aby cíle realisticky 
stanoveny byly. 
 
 
6. Jaká je schopnost a připravenost veřejné správy realizovat různé typy 
projektů, které by rozvíjely lokalitu vyváženým způsobem  
 
Radnice spíše prosazují infrastrukturní projekty, event. plošné proškolování 
nezaměstnaných. Technokracie rozvíjející se ve státní správě a zúžené vidění 
aktivit skrze projekty s definovanými vstupy a výstupy a časovým ohraničením, 
chybí povědomí o kontinuitě. Veřejná správa selhává ve schopnosti řídit rozvoj 
regionu jako celku, koordinovat aktivity, vidět a propojovat je napříč, mít 

                                                           
20 Protože občanská společnost jako taková není cílovou skupinou v EU (neziskové organizace). 
21 Zejména starostů obcí, zastupitelů a podnikatelů, občanů z území, kteří potřebují informace. 
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nadhled, zajistit co největší hospodárnost využívání veřejných prostředků 
(např. tím, že stejné služby nedostane jedna cílová skupina vícekrát). 
Sektorový přístup přispívá k nekompatibilitě politik a neumožňuje jejich 
propojování. 
 
 
Nevládní neziskové organizace  
 
NNO v průběhu realizace programu několikrát otevřely debatu na téma vyváženosti 
projektové skladby na krajské úrovni. Konkrétně jde o využití finančních prostředků 
tak, aby se projekty vzájemně posilovaly, doplňovaly a harmonicky vytvářely kvalitní 
prostor pro život občanů. Již od předchozích období čerpání předstrukturálních fondů 
EU se šíří názor, že existuje snaha silných lobbyistických skupin užívat fondy na 
extenzivní projekty, jež však nemají jasné souvislosti s kvalitou života místních 
občanů. Objevuje se i názor, že ve veřejné správě je zastoupeno příliš mnoho lidí 
s kvantifikujícím typem myšlení a naopak málo je zde a v politice zastoupen typ 
uvažování, který vnímá kvalitu života v kontextu s přírodou, kulturou a mezilidskými 
vztahy.  
 
Některé NNO z programu se domnívají, že např. konkrétní práce se znevýhodněnými 
skupinami je skutečně doménou neziskových organizací a charity a že této oblasti 
město moc nerozumí (Aklub, o.s.). Stejný motiv měli na mysli zástupci CpKP, když 
na toto téma řekli: „Inženýři píší to, co umí – tedy i projekty –, ale umělci své ideje do 
projektu vepsat neumějí. Umělce projektové myšlení vůbec neosloví, proto se tak 
neuplatňují.“  
 
Nezávisle na sobě se několik NNO z programu (tam, kde jsou početněji zastoupeny 
ženy) shodlo, že ve veřejné správě absentují ženy a ženský pohled na důležitost 
některých projektů, a muži tedy upřednostňují svá témata a vidění světa. 
 
Například v mikroregionu Kokořínsko, konkrétně z iniciativy Zahrada, o.s., vznikla 
idea komunitního plánování sociálních služeb, ve správě regionu jsou však muži a ti 
vůbec nevidí relevanci. Vedoucí Zahrada, o.s., proto lobbuje prostřednictvím jedné 
starostky, která je ve správní radě mikroregionu. Muže je těžké přesvědčit, že kvalita 
života se nerovná pouze rozšířené silnice, ale že k ní patří např. dostupnost 
sociálních služeb. Zvláště malé obce si myslí, že se jich projekty „o lidech“ vůbec 
netýkají.  
 
Podobně v o.s. Koník zaznělo, že důraz na rozvoj materiálových projektů a 
kvantitativní chápání projektů je důsledkem velkého počtu mužů a malého počtu žen 
v politice a ve veřejné správě. „Muži si nechají všechno expertně zpracovat, a jsou 
z toho zase pouze technické věci, jen málo o kvalitě každodenního života.“ (Koník, 
o.s.) 
 
Další z interpretací skutečnosti, proč je veřejná správa tak zahleděna do velkých 
investičních projektů, podává zástupce Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.: 
„Z hlediska indikátorů je jistější něco postavit než někoho opravdu vzdělat. Je to 
celkový trend směřující ke kvantitativnímu hodnocení, ne ke kvalitativnímu. Tomu 
také lépe odpovídá technický přístup k projektům. Důraz na kvantifikovatelnost vede 
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ke snaze dělat věci velké a na jednom místě. Malé a rozptýlené je náročnější pro 
měřitelnost.“ 
  
Ještě obecnější (a kritičtější) pohled zazněl z úst zástupce NNO, jehož vzhledem na 
citlivost výpovědi nebudeme jmenovat: „To není jen věc vzdělání lidí na radnici. 
Hodně to souvisí se situací ve společnosti. Na politická místa se dostávají lidé, kteří 
musí projít stranickými mlýny. Jsou poznamenáni snahou získat moc, panovat, méně 
pak sloužit veřejnosti. Z investičního projektu se více napakují, mohou se mocensky 
uplatnit (koupím si jiné, jejich přízeň a podporu). Je to také obrazem toho, co si tato 
společnost myslí o úspěchu. Celá nynější atmosféra nemá nic společného 
s obdobím před rokem 89, ale je to nová vypěstovaná kvalita veřejného povědomí. 
Čím menší úřad, tím má lepší předpoklady ke komplexnímu vidění reality, ale lidé na 
malém úřadě nemají na komplexní projekty a programy finančně ani kapacitně. 
Místa, která na to mají (velká města), jsou zkorumpovaná. Zde se obvykle dvě velké 
firmy napakují a politikům to vrátí v nějakých službách.“  
 
 
Knihovny 
 
V obou oblastech Zlínského kraje (Vsetínsko, Kroměřížsko) bylo zpracováno značné 
množství projektů. Tyto projekty však nejsou dále koordinovány na bázi určité 
organizační nebo přinejmenším informační platformy (např. databáze projektů), což 
přispívá k tomu, že shodná cílová skupina se může stát předmětem řady 
nekoordinovaných aktivit.  
 
Pokud je obtížné sladit vize veřejné správy s představami knihovny, je nutné, aby se 
podílela na zpracování strategických rozvojových plánů už v samotném počátku. 
Tuto situaci může eliminovat skutečnost, že je instituce zastoupena v komisích 
města jako v Kroměříži. Jinak jí hrozí nebezpečí, že se ji veřejná správa bude snažit 
vtěsnat do vlastních, již stanovených plánů, které nemusí zohledňovat potřeby 
knihovny a určí jí odlišný směr. 
 
Na straně veřejné správy Města Kroměříž v tomto programovacím období panovalo 
přesvědčení, že zpracování projektů za méně než půl milionu korun se nevyplatí, 
protože je to příliš pracné a náročné. Dlouhodobé investice (např. do vzdělanosti) 
přesahují volební mandát samosprávy – na rozdíl od infrastrukturních investic, jež 
jsou viditelné a ukazují občanům dobrou správu města.  
 
Ani na straně veřejné správy Města Vsetína nebyl problém s finanční spoluúčastí pro 
projekt knihovny. Jakmile se ukázalo, že je nutné projekt rozdělit na investiční a 
neinvestiční část, město převzalo odpovědnost za zpracování investičního projektu 
včetně projektové dokumentace a spolufinancování. Radnice uvítala, že knihovna 
částečně infrastrukturní projekt připraví sama (zejména logický rámec a podklady pro 
studii proveditelnosti), resp. poskytne kvalifikované konzultace.  
 
Obě knihovny se shodují na tom, že se setkaly se vstřícností státní i veřejné správy 
ve vytváření podmínek pro realizaci projektu. 
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Muzea 
 
V případě projektu jičínského muzea se determinujícím faktorem ukázala být 
skutečnost, že v okrese Jičín a ve Městě Jičín není zpracována koncepce rozvoje 
cestovního ruchu. Tím pádem nejsou zadávány rozvojové programy, chybí 
parametry pro zadávání projektů, aby bylo možné měřit vstupy a výstupy. 
Nekompatibilita politik veřejné správy vede k tomu, že např. Město Jičín zadá 
zpracování svého územního plánu stejně jako bezprostředně sousedící obce, každá 
strana si však objedná svého zpracovatele, který není vázán spoluprací v jiné oblasti 
než v inženýrských sítích. Není definován společný cíl a zájem regionu, jež by 
umožnily koordinaci plánů, a na úrovni obecních samospráv schází i vzájemná 
informovanost.  
 
S rozpadem komunistického systému se rozpadl také systém plánování a lze 
předpokládat, že trh v oblasti destinací pro kulturní turismus vytvoří společenskou 
objednávku, až budou erodovány specifické lokální předpoklady pro jeho rozvoj. Tím, 
že muzea stojí stranou řešení otázek veřejného zájmu, nepodílejí se na rozhodnutích 
veřejné správy týkající se rozvoje území jako celku.22 V okamžiku, kdy nastane 
společenská poptávka po harmonickém rozvoji území pro komplexní projekty, budou 
již současné nekoordinované zásahy do krajiny nevratné. Nastane problém: bude 
narušována hodnota toho, nač má v budoucnu turistický ruch navazovat.  
 
 

                                                           
22 Infrastruktura, nová výstavba – urbanizace vesnic, jež devastuje krajinu, vznikající sídelní areály, které se 
spojují s městem. 
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English Summary 
 
The entry of the European Union by the Czech Republic and administration of funds 
allocated to it by the EU have brought about changes also in the sphere of operation of 
non-profit organisations. It was the need to understand those changes and be able to 
utilise positive aspects of the EU membership that lead to launching the Programme 
“Non-profit organisations on their road to the European Union”.  
 
The Programme, initiated in 2001, was elaborated gradually and developed 
dynamically with a view to social processes linked to the preparation for the 
administration of Structural Funds. Its objective was to mediate the processes and 
knowledge of the community-oriented non-government non-profit organisations and 
agencies subsidised from public budgets so that they can enter the environment of 
the SF Operational Programmes as scheduled and in a qualified way. 
 
This opportunity was supported by the Trust for Central and Eastern Europe which 
understood the urgency of the task and allocated the Programme generous means. 
The Open Society Fund Prague foundation provided the Programme with 
fundamental support, background and partial co-financing.  
 
This submitted document summarises knowledge gained during the Programme 
“Non-profit organisations on their road to European Union (2003–2005)”. It offers 
both impulses for other non-profit organisations active in the sphere of SF 
Operational Programmes and suggestions for authorities – especially those active in 
public administration and involved in the preparation and implementation of the EU 
policies. It also provides the final summary of the Programme to donors that funded 
the programme.  
 
The document is subdivided into three chapters: Evaluation Report on the progress 
and results of Programme, various case studies of participating organisations and an 
analytical study dealing with more general issues of project preparation.  
 
The introductory chapter – Evaluation Report on the Programme progress and 
results – sums up its history from the initial idea based on the effort to acquaint 
community non-profit organisations with the process of preparing projects for the EU 
funds within the Programme, including the selection of 16 organisations and their 
progress to final results. The Programme strategy applied issued from the 
understanding that there was a substantial difference between the project practice 
established within the operation of non-profit organisations on the one hand and the 
requirements of the EU project preparation and administration on the other hand, 
and that a programme of a comprehensive assistance type could therefore provide 
strong support to non-profit organisations. The support offered included the following 
strategic elements: a targeted training cycle, complementary training activities, 
professional consultations and study trips, help in the PR of individual projects, 
sharing information on the web with a restricted access, assistance visits in the 
places of project implementation, project evaluation, certificates on successful 
participation in the Programme issued based on the justified and selected projects, 
and grants amounting up to CZK 450 000 for individual organisations (in aggregate 
ca USD 17 thous.).  
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The comprehensive nature of the Programme required adequate administration. 
During its implementation, the Programme was supported by its Board, used 
evaluation feedback and cooperated with the Civil Society Development Foundation. 
The participation of Programme managers in meetings of the Government Council 
for non-government non-profit organisations and their frequent negotiations with the 
relevant departments of regional offices responsible for geographical areas where 
projects of the selected non-profit organisations were prepared was also important. 
The fact that the Programme was implemented in a period marked by the absence of 
clarity and continuous changes in the definition and description of Operational 
Programmes prepared by public administration, which delayed the launch of the first 
calls for project proposals for several months, represented a challenge in the 
management sphere. Even consultants had a poor grasp of the situation and their 
expert advice was often contradictory.  
 
Worthwhile Programme outputs include the verification of the soundness of 
assistance procedures, prestige gained by the Programme, and high success rate of 
projects submitted to the EU funds by applicant organisations. Twelve of sixteen 
organisations participating in the Programme submitted in total 23 projects, 16 of 
which were approved and awarded CZK 85 683 365 (ca USD 3.43 mil.); two 
organisations did not submit their projects and other two withdrew from the 
Programme due to insufficient capacities. The share of funds expended on the 
Programme (CZK 11 560 000) and funds that the participating organisations 
managed to acquire is thus approximately 1:8, which also illustrates great success of 
the Programme and its leverage effects.  
 
The second part of this document includes case studies representing projects of all 
16 organisations involved in the Programme and ranging from their initial plan 
through the formulation of approaches and methods in partnerships to the 
preparation of project applications. What are the most important common features of 
the project preparation process? First and foremost, all organisations found out that 
their decision to implement a project was a strategic decision which must be made 
together with their partners and with a with a due respect of their own mission, 
responsibility and the issuing commitments and obligations. The central theme in the 
descriptions of experience gained by the organisations involved is their finding that a 
sound, functional and reliable partnership is the key to successful project plans. It is 
important to choose competent partners even if they do not support the project from 
its very beginning. Plans must be discussed, interests of various entities balanced 
and, last but not least, awareness of the project raised in its wider environment. The 
analytical study has proved that Programme benefits also include increased prestige 
and prominence of organisations and their activities in the respective branch or 
region. Organisations have realised that they have executed a tremendous piece of 
work and acquired lots of experience, knowledge and contacts which has rightly 
increased the self-esteem of these organisations and their staff. 
 
Organisations have thus not only strengthened their external relations  – their 
internal structures have also undergone significant qualitative changes. The thing is 
that the decision to implement a project must – apart from a strong mission and 
sound partnership structures - be also based on precise estimates of the staffing, 
administrative and financial capacity of all participants. All organisations have 
pointed out that project preparation is highly demanding but it is actually only a start 
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of the future path which will require professionalism of the respective organisation in 
ensuring project management and sustainability. It is evident that organisations must 
not only be able to manage the preparation of technical aspects but also to work in a 
changeable and unstable environment. While some of them have faced lack of 
stability in political support, others have learned lessons of the pitfalls of immature 
partnerships or insufficient professional level of those who make decisions on public 
funding. Organisations must therefore be aware of external risks, prepare variant 
development scenarios and alternative methods addressing problems. In this 
respect, it is important to stress that solutions must always lean on excellent 
knowledge of target groups and procedures based on communication with parties 
affected by the project. Some examples also show that even experts specialising in 
the intervention area can significantly extend their knowledge thanks to contacts with 
their clients and project partners. 
 
Work with people may therefore never be neglected. Although the preparation of a 
specific project requires a detailed study of the relevant documentation and forms, it 
often does not suffice to address the problem which often has a wider scope than a 
single specific project. In most of the cases, the initial idea was further elaborated in 
several projects or stages solving the problem. Partnerships ensuring long-term 
sustainability must therefore be established and sound communication about their 
intentions with citizens must be ensured. The experience of projects also stresses 
the importance of charismatic leaders able to motivate the others and, last but not 
least, the crucial role of the knowledge of local environment and strong position in it. 
Programme participants have undoubtedly gained lots of experience, knowledge and 
skills which they will use in their everyday practice disregarding the level of success 
of specific projects. Project teams must not lack strong leaders and professionals 
able to manage projects from the very beginning of their preparation and through 
their implementation in compliance with verified procedures and standards in force. 
During the Programme, most of the relevant institutions faced the challenge and re-
defined their roles in the respective geographical areas or spheres of activities, 
searched for new ways of addressing old problems and for new types of clients and 
partners. Libraries and museums, for example, defended their importance for the 
development of citizens, education and social integration, and served as models for 
the others. 
 
This section is logically followed by the third part of the document – an analytical 
study of experience of Programme implementation aimed at describing deeper links, 
more general issues and overall impacts of the Programme. Thematic blocks are 
illustrated by specific examples providing background for a general summary. 
 
Based on all three basic parts of the output document, recommendations on the 
preparation and implementation of projects funded from the EU Structural Funds 
have been formulated for other non-profit organisations and public authorities:  
 
Recommendations for other non-profit non-government organisations: 

- Follow consequently the provisions of Operational Programmes; 
- Use the mission of your organisation as a starting point; build on its position 

and relations in the geographical area or branch of activities and propose 
projects that really contribute to solving the existing problem; 
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- Before launching your efforts, assess the potential of all participants and 
approach the form and scope of project implementation in a realistic and 
responsible way (base your estimates on research, statistical data, preliminary 
calculations and evaluation of previous activities); 

- Build the suggested problem solution on a meticulous knowledge of the field 
and target group and on the competencies of potential partners; communicate 
about the solution with partners, target groups, self-government bodies, 
financial aid providers and general public (projects must be based on a wide 
consensus of all the participating entities); 

- From the very beginning, work professionally within and outside your 
organisation: keep records of meetings, negotiate with competent people, 
base partnerships on agreements, define clearly roles and responsibilities, 
observe law and all relevant regulations; 

- Communicate efficiently with the relevant public implementation agencies; 
- Be prepared for significant demands of project preparation on time and 

staffing, establish working teams inside your organisation participating both in 
project preparation and implementation; 

- Consider beforehand all the administrative, personnel and financial provisions 
required for project implementation and ensure them also in all partners´ 
organisations; 

- Non-profit non-government organisations should help each other as much as 
possible, share experience, avoid parallel development of analogous solutions 
and methods, and should not rely exclusively on their own capacities.  

 
Recommendations for public authorities:  

- Maintain a comprehensive approach to regional development, consistently link 
consistently the existing strategic documents with specific implementation 
plans from which concrete projects and activities issue, evaluate the impacts 
of strategies and plans, develop wide regional partnerships to increase quality, 
efficiency and transparency in expending public funds; 

- At the level of higher territorial units, coordinate individual project activities so 
that public funds are utilised with a maximum effectiveness ensuring value for 
money (e.g. one target group should not receive the same services several 
times); 

- Communicate with project representatives, mediate their contacts with those 
implementing similar activities, strive for synergy at the level of higher 
territorial units and for the transferability of projects (development of activities 
which have already been implemented in the neighbouring region should not 
be supported); 

- Strive for a maximum transparency of procedures and of the decision-making 
process; lack of transparency in public authorities decreases their credibility in 
the eyes of other organisations; higher level of information and awareness 
also contributes to higher quality in project preparation and increases the 
efficiency of public funds expenditures; 

- Calls for proposals and the linked documentation should be clear and 
faultless; bad-quality preparation, mistakes in the application forms and 
ambiguous interpretation result in wasting capacities of applicants for public 
aid;  
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- Amend the amounts of unemployment benefits so that the current de-
motivating minimum difference between low wages and relatively high 
unemployment benefits is removed; 

- Differentiate more markedly programmes for the unemployed according to the 
length of their unemployment and, when doing so, apply rigorously the 
knowledge of similar foreign programmes;  

- Develop an aid system for the unemployed who have decided to launch 
enterprise (e.g. business plan preparation, tax advice, micro-loan system or 
help with registrations). 

  
 
This document is complemented by an English summary informing foreign readers 
about the Programme and its results.  
 
 
 
Jaroslava Šťastná 
Petra Jedličková 
 
20 October, 2005  
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Adresář zúčastněných organizací 
 
1.  
KONÍK, občanské sdružení 
U Tří lvů 4, 370 01 České Budějovice 
http://os.konik.cz 
e-mail: o.s.konik@volny.cz
osoba odpovědná za projekt: mgr. Pavla Oriniaková, PhD.  
kontaktní osoba: mgr. Pavla Oriniaková, PhD. 
tel.: 386 351 955, 386 351 944 
 
2. 
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství 
Červený dvůr 10 
794 01 Krnov 
www.vsevedna.cz/aklub  
tel.: 554 618 000, fax: 554 617 899 
e-mail: aklub@seznam.cz
osoba odpovědná za projekt: Luděk Richter 
kontaktní osoba: ing. Lenka Orgoníková 
e - mail: l.orgonikova@seznam.cz
 
3. 
Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace 
Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž 
telefon: 573 330 119, 573 337 216 
fax: 573 337 216 
e-mail: knihovna@knihkm.cz
www.knihkm.cz 
osoba odpovědná za projekt: PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka knihovny 
telefon,fax: 573 337 216 
mobil.: 777952324 
e-mail: Kasparko@knihkm.cz
kontaktní osoba: mgr. Daniela Hebnarová 
tel: 573 330 119 
mobil: 777962324 
e-mail: Daniela@knihkm.cz
 
4. 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín  
Svárov 714,  755 01 Vsetín 
www.mvk.cz 
telefon: 571 412143, fax: 571 419805 
e-mail mvk@vs.inext.cz 
osoba odpovědná za projekt: PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka knihovny 
tel. 571 419805 
e-mail: hgajduskova@mvk.cz
kontaktní osoba: Marie Pokorná, zástupkyně ředitelky 
tel. 571 419804 
e-mail: mpokorna@mvk.cz
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5. 
Vita, občanské sdružení 
Gen. Janouška 4, Ostrava, 702 00 
telefon/fax: 596616155 
e-mail: info@vitaova.cz
www.vitaova.cz 
osoba zodpovědná za projekt: Zdeněk Jakubka 
kontaktní osoba: Věra Jakubková 
 
6. 
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.  
U jezu 10, 460 01 Liberec  
telefon: 485109292  
e-mail: info@projizerky.cz
www.osf.cz/jizerky 
osoba zodpovědná za projekt : RNDr. Blažena Hušková  
kontaktní osoba: Jitka Doubnerová 
 
7. 
ZAHRADA, občanské sdružení 
Bulharská 44, 101 00  Praha 10 
osoba odpovědná za projekt: Hana Vlčková 
telefon: 235 512 610  
mobil: 603463582  
e-mail: hana.vlckova@quick.cz
 
8. 
Regionální muzeum a galerie                   
Valdštejnovo náměstí 1, 50601 Jičín    
telefon/fax: 493 532 204  
e-mail: muzeumhry@centrum.cz                                                                    
osoba odpovědná za projekt: Mgr.Jaromír Gottlieb, ředitel RMaG Jičín 
kontaktní osoba: Mgr.Jaromír Gottlieb 
 
9.  
Centrum pro komunitní práci – jižní Čechy 
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice   
telefon/fax:  386 360 544 
e-mail: jizni.cechy@cpkp.cz
internet: www.cpkp.cz 
osoba odpovědná za projekt: Bc. Daniel Rosecky – ředitel místního zastoupení 
mobil: 777 793 720 
e-mail: daniel.rosecky@cpkp.cz
kontaktní osoby:  
ing. Radek Novotný, PhD. – projektový manažer 
mobil: 777 793 724, e-mail: r_novotny@volny.cz
ing. Ivo Moravec – projektový manažer 
mobil: 777 793 721, e-mail: ivo.moravec@cpkp.cz
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10. 
Region Poodří 
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek 
telefon : 556 720 490 
fax : 556 758 679 
e-mail : region@regionpoodri.cz 
www: regionpoodri.cz 
osoba odpovědná za projekt : ing. Oldřich Usvald, místopředseda Regionu Poodří 
kontaktní osoba: MVDr. Kateřina Křenková, předsedkyně Regionu Poodří 
 
11. 
Muzeum Boskovicka  
Hradní 1, 680 01 Boskovice  
telefon: 516/452077 
e-mail: muzeum@boskovice.cz
www.boskovice.cz/muzeum 
osoba zodpovědná za projekt: mgr. Petr Vitámvás, ředitel Muzea Boskovicka 
telefon na odpovědnou osobu: 516/4520777 
kontaktní osoba: mgr. Petr Vitámvás  
 
12. 
Jánský Vrch, o.p.s. 
Zámek Jánský Vrch 64, 790 70 Javorník 
mobil: 602710915 
e-mail: jvops@seznam.cz
osoba zodpovědná za projekt: Hana Šnoblová, vedoucí projektu 
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fridrich 
 
13. 
Společnost Rožmberk o.p.s.  
Dukelská 145, 379 01 Třeboň  
www.rozmberk.org  
telefon/fax: 384 724 698  
osoba odpovědná za projekt: Robert Dulfer, ředitel o.p.s. 
mobil: 602 471 653  
e-mail: dulfer@rozmberk.org
kontaktní osoba: Olga Černá 
mobil: 724 132 180 
e-mail: cerna@rozmberk.org  
 
14. 
Třebechovické muzeum betlémů 
Masarykovo nám. 24, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
www.betlem.cz
telefon:  495592053, 495591224 
mobil: 606 474 839 
fax: 495592677 
info@betlem.cz, tmb@wo.cz
osoba odpovědná za projekt: mgr. Zita Zemanová, ředitelka muzea 
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15. 
ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek 
Tomanova 3, 320 16 Plzeň 
Tel.: 377 422 338 
URL: www.zip-ops.cz 
osoba odpovědná za projekt: mgr. Radek Široký 
kontaktní osoba: mgr. Radek Široký 
Mobil: 777 915 500 (kancelář), 605 316 688 (osobní) 
E-mail: rsiroky@zip-ops.cz
 
16. 
Lapis refugii – Sdružení pro kolínský zámek 
se sídlem v knihkupectví Petra Krále, Pražská 947, 280 02 Kolín 
e-mail: lapisrefugii@seznam.cz
www.sweb.cz/lapisrefugii/Ir.html 
osoba odpovědná za projekt: mgr. Vladimír Rišlink  
telefon: 321 674 275  
fax: 321 719 018 
e-mail: rislink@email.cz 
 
Nadace Open Society Fund Praha 
Seifertova 47 
130 00 Praha 3 
www.osf.cz 
manažerky programu: 
PhDr. Alexandra Brabcová 
PhDr. Jaroslava Šťastná 
Telefon: 222540979 linka: 46 
e-mail: jaroslava.stastna@osf.cz
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