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5.		MATRICE TITULKOVÝCH INDIKÁTORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Výběr byl podmíněn faktem, že titulkové indikátory musí mít jasný vztah ke všem rozměrům udržitelného rozvoje a vzhledem k širokému záběru udržitelného rozvoje, kdy je obtížné trvale zaujmout pozornost médií, politiků i široké veřejnosti si musí udržet srozumitelnost. To bylo důvodem snahy o výběr klíčových indikátorů, jejichž smyslem je poskytnout jednoduchou a jasnou informaci o vybraných faktorech pro každou oblast udržitelného rozvoje.

Priorita/Titulkový indikátor
HDP na osobu (USD v paritě kupní síly)
Počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel 
Přepravní výkony ve veřejné dopravě (oskm)
Obecná míra nezaměstnanosti (%)
Očekávaná délka života při narození (muži/ženy)
Podíl obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%)
Incidence alergických onemocnění na 1000 obyvatel 
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel
Počet bytů na 1000 obyvatel
Podíl venkovské populace (%)
Podíl pořízených investic na ochranu životního prostředí (%)
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na celkové rozloze kraje (%)
Podíl rozlohy zvláště chráněných území na celkové rozloze kraje (%)
Produkce průmyslových odpadů na jednotku HDP (kg na 1000 USD v paritě kupní síly)
Zornění zemědělské půdy (%)
Lesnatost (%)
Účast občanů v komunálních volbách (%) 
Počet nevládních neziskových organizací na 1000 obyvatel
Podíl obcí se zpracovanou environmentální politikou (%)
Ekonomická oblast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) Ekonomické oživení zaváděním environmentálně šetrných technologií
+ +
+ +

+ -







+ -

+ -





B) Rozvoj malých a středních podniků
+ +
+ +

+ -















C) Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
+ +
+ +

+ -
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D) Omezení dopravních potřeb
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- -




- -







E) Rozvoj primárního sektoru hospodářství
+ +
+ +

+ -





+ +




+ -
+ +



Sociální oblast



















A) Snížení nezaměstnanosti

- +

- -



- -











B) Rozvoj programů veřejně prospěšných prací



+ -



+ -











C) Zvýšení úrovně zdravotně-sociálních služeb
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D) Zlepšování konkurenceschopnosti občanů
+ +
+ +

+ -

+ +










+ +


E) Revitalizace obcí a měst

+ +

+ -




+ +
+ +









Priorita/Titulkový indikátor
HDP na osobu (USD v paritě kupní síly)
Počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel 
Přepravní výkony ve veřejné dopravě (oskm)
Obecná míra nezaměstnanosti (%)
Očekávaná délka života při narození (muži/ženy)
Podíl obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%)
Incidence alergických onemocnění na 1000 obyvatel 
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel
Počet bytů na 1000 obyvatel
Podíl venkovské populace (%)
Podíl pořízených investic na ochranu životního prostředí (%)
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na celkové rozloze kraje (%)
Podíl rozlohy zvláště chráněných území na celkové rozloze kraje (%)
Produkce průmyslových odpadů na jednotku HDP (kg na 1000 USD v paritě kupní síly)
Zornění zemědělské půdy (%)
Lesnatost (%)
Účast občanů v komunálních volbách (%) 
Počet nevládních neziskových organizací na 1000 obyvatel
Podíl obcí se zpracovanou environmentální politikou (%)
Environmentální oblast



















A) Zvýšení investic na ochranu životního prostředí
+ +









+ +
+ -
+ +
+ -
+ -
+ +


+ +
B) Optimální využívání území („land-use“)










+ +

+ +

+ -
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C) Revitalizace „brownfields“ a omezení živelné výstavby
+ +
+ +






+ +

+ +




+ +



D) Zvýšení kvality ovzduší




+ +

+ -




+ -



+ +



F) Snížení produkce odpadů










- +


- -





Správa věcí veřejných 



















A) Vytvoření managementu udržitelného rozvoje


















- +
B) Snížení zadluženosti obcí


















- +
C) Zlepšení přístupu obcí a veřejnosti k ochraně životního prostředí

















+ +
+ +
D) Zapojení občanů do veřejného života
















+ +
+ +
+ +
E) Vytvoření grantových programů

















+ +
+ +
- negativní vazba, + pozitivní vazba

Požadavky na titulkové (Headline) indikátory: srozumitelné pro média, politiky a širokou veřejnost, omezený počet, zahrnují všechny pilíře udržitelného rozvoje, umožňují popsat trendy, umožňují srovnání s národní úrovni a umožňují srovnání s dalšími kraji České republiky.
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6.		INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA KRAJSKÉ ÚROVNI

6.1		Institucionální zabezpečení Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Pro zajištění realizace Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje je nezbytné vytvořit příslušné institucionální podmínky (viz. Priorita A kapitoly 5.4 Správa věcí veřejných). Je přitom možné vycházet z platné právní úpravy, tj. ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem institucionálního uspořádání přitom musí být zajistit koordinaci činnosti kraje a jeho orgánů, které se podílejí na prosazování cílů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje. Mělo by rovněž zajišťovat vazby na Radu pro udržitelný rozvoj vlády ČR i na orgány, které působí v oblasti udržitelného rozvoje na úrovní obcí.

Zastupitelstvo a Rada kraje zřídí Komisi udržitelného rozvoje Libereckého kraje jako svůj iniciativní a poradní orgán.

Právní základ
Právní rámec pro zřízení a fungování tohoto orgánu představuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, konkrétně tato jeho ustanovení:
-	§ 35 odst. 2 - zastupitelstvo koordinuje rozvoj územního obvodu, schvaluje programy rozvoje územního obvodu kraje (písm. d/), schvaluje územně plánovací dokumentaci pro území kraje (písm. e/), stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje (písm. g/), rozhoduje o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci (písm. h/);
-	§ 59 a § 80 – Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány; komise jsou ze své činnost odpovědny Radě;
-	§ 24 odst. 1 - kraje mohou při výkonu své samostatné působnosti spolupracovat;
-	§ 28 – kraje mohou spolupracovat i s územními samosprávnými celky jiných států a zejména vstupovat do regionálních seskupení se zahraničními partnery. Obsahem této spolupráce mohou být jen činnosti patřící do samostatné působnosti krajů. To vytváří plné předpoklady pro spolupráci v rámci euroregionů a pro tvorbu na této bázi založených programů trvale udržitelného rozvoje.

Návrh i pravidelné aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením. Návrh Zastupitelstvu předkládá Rada libereckého kraje a vychází přitom z podkladů zpracovaných Komisí udržitelného rozvoje Libereckého kraje .

Odpovědnost za implementaci Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (SUR LK) nese Krajský úřad Libereckého kraje resp. Odbor hospodářského a regionálního rozvoje do jehož působnosti patří zajišťovat a koordinovat všechny činnosti vyplývající ze SUR LK.
K provádění jednotlivých úkolů jsou pověřeni zaměstnanci souvisejících odborů krajského úřadu. Tyto úkoly budou začleněny do pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců.
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje bude výkonným orgánem Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje.

Na úrovni obcí s rozšířenou působností zajistit vznik Rad obcí pro udržitelný rozvoj, jako iniciační koordinační a výkonný orgán na místní úrovni
6.2		Působnost Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje (dále jen KUR LK) ve své činnosti iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické aspekty udržitelného rozvoje kraje. Navrhuje opatření ke sladění záměrů a cílů rozvoje kraje v souladu se Strategií udržitelného rozvoje kraje. Sleduje a vyhodnocuje podněty vycházející z činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Do působnosti Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje zejména patří:
-	pravidelně vyhodnocovat plnění Strategie udržitelného rozvoje kraje a navrhovat její aktualizaci;
-	posuzovat a navrhovat opatření k zajištění provázanosti a soudržnosti dlouhodobých a střednědobých ekonomických, sociálních a environmentálních strategií, koncepcí a politika a dalších sektorových či k území kraje vztažených programových dokumentů;
-	zpracovávat podklady pro zástupce kraje z hlediska jeho působení v Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR či v jejích pracovních skupinách a zajišťovat tak provázanosti činností na území regionu s celorepublikovými trendy z hlediska udržitelného rozvoje;
-	sledovat, jak krajský úřad zajišťuje v rámci své působnosti plnění záměrů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje, a podávat Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje podněty k odstranění zjištěných nedostatků;
-	iniciovat, koordinovat a zajišťovat spolupráci orgánů kraje, hlavních zájmových skupin a dalších právnických a fyzických osob, které působí v oblasti udržitelného rozvoje na úrovni kraje;
-	zpracovává podklady pro Radu a zastupitelstvo Libereckého kraje reagující na podněty, připomínky nebo návrhy obcí, právnických osob a občanů v rámci územního obvodu kraje;
-	iniciovat a zpracovávat podklady pro Radu a Zastupitelstvo Libereckého kraje ve věcech spolupráce s ostatními kraji a s obcemi a dalšíni subjekty na úseku udržitelného rozvoje;
-	iniciovat a zpracovávat podklady pro Radu a Zastupitelstvo Libereckého kraje ve věcech spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států na úseku udržitelného rozvoje;
-	iniciovat a koordinovat aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje a její výsledek předložit Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení;
-	v rámci výběrových řízení vyhlašovaných krajem doporučovat projekty nejvhodnější z hlediska udržitelného rozvoje.

Složení Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje
Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje má 20 členů, včetně předsedy, a 2 místopředsedy.

Předsedu a místopředsedy KUR LK jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje.

Komisi tvoří po dvou zástupci:
-	orgánů krajského úřadu;
-	zastupitelstva kraje;
-	hlavních zájmových skupin v kraji (např. odbory, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, výzkumné instituce apod.);
-	Svazu měst a obcí na území kraje.

Členy KUR LK jmenuje a odvolává předseda a místopředsedové KUR LK na návrh výše jmenovaných institucí a zájmových skupin. Každý člen KUR LK má “jeden hlas”.

Funkční období členů KUR LK je čtyřleté Jeho počátek a ukončení jsou dány volebním obdobím Zastupitelstva Libereckého kraje. Počet opakovaných jmenování není omezen.

Členství v KR LK končí:
-	v případě předsedy a místopředsedů KUR LK odvoláním Radou Libereckého kraje,
-	v případě členů Zastupitelstva Libereckého kraje s ukončením jejich mandátu,
-	v případě ostatních členů odvoláním předsedou KUR LK na návrh instituce nebo zájmové skupiny, která je do funkce navrhla, nebo na návrh jednoho z místopředsedů KUR LK,
-	odstoupením či úmrtím člena KUR LK.

Členství v KUR LK je nezastupitelné.

Organizační řád
Způsob jednání a rozhodování Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje stanoví organizační řád, který schvaluje Rada Libereckého kraje. Organizační řád vymezí úkoly předsedy, místopředsedů a členů KUR LK.

Účast veřejnosti
Jednání Komise udržitelného rozvoje Libereckého kraje jsou veřejná. Návrh na změny a aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje se posuzuje v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (§ 10a odst. 1 písm. c). Tímto zákonem jsou rovněž stanoveny podmínky pro účast veřejnosti v tomto procesu.

7.		PŘEHLED NÁSTROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA KRAJSKÉ ÚROVNI

7.1		Právní nástroje
Hlavními vybranými právními nástroji, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat realizaci strategie udržitelného rozvoje kraje jsou:

Existující právní úprava
·	zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
·	ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
·	zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

Nová právní úprava nebo změny existujících právních předpisů podmiňující realizaci některých strategických cílů strategie udržitelného rozvoje kraje:
·	nový zákon o místních daních a související změny příslušných daňových zákonů.
·	nový zákon o infrastrukturních daních a související změny příslušných daňových zákonů.
·	ekologická daňová reforma – negativní stimulace (znečišťovatel platí vyšší daně), resp. pozitivní stimulace (ten, kdo méně znečišťuje životní prostředí, platí nižší daně).
·	změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů – zavedení daně z nemovitostí založené na tržních principech (jedním z hlavních efektů této daně bude zvýšení přímých daňových příjmů obcí, dalším efektem bude ekonomické využívání pozemků, které bude odpovídat jejich lokalizaci /pozemky v centrálních částech měst nebudou podvyužívány/).
·	nový stavební zákon a související změny zákonů upravujících využívání krajiny a omezování negativních vlivů antropických aktivit na životní prostředí.
7.2		Ekonomické nástroje
Přerozdělování finančních prostředků
Ve financování českých obcí hrají stále velkou roli přerozdělované zdroje. V současné době platí zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, který přerozdělování daňových výnosů ještě posílil oproti původní právní úpravě. Do roku 2000 byly příjmy obce složeny z následujících položek:
·	100 % z daní z nemovitostí;
·	100 % daně z příjmu fyzických osob podnikajících dle zvláštních předpisů;
·	30 %  daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti;
·	20 % daně z právnických osob.

V praxi to znamenalo, že byly zvýhodněny obce, ve kterých měly podniky svou pokladnu. To bylo současným zákonem zrušeno a rozdělení jednotlivých příjmových složek rozpočtu obce je následující:
·	100 % daně z nemovitostí;
·	20,59 % DPH;
·	20,59 % z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné zaměstnavatelem;
·	20,59 % z příjmů fyzických osob (dříve z daň podnikání);
·	20,59 % z příjmu fyzických osob záloha na daň podle bydliště.

7.2.1		Zdroje finančních prostředků EU
Národní rozvojový plán (NRP ČR) je výchozím dokumentem pro vyjednávání o podpoře ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti pro zkrácené programové období 2004 – 2006. Obsahuje analýzu současného stavu (základních charakteristik ČR), definuje strategii, vymezuje zaměření operačních programů, stanovuje systém pro řízení a monitorování a určuje finanční rámec. Struktura a obsah dokumentu vychází z práva ES, především z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a z dokumentů vydaných Evropskou komisí - řada „Working Paper“ Vademecum pro přípravu programových dokumentů pro strukturální fondy, Ex-ante hodnocení intervencí strukturálních fondů a Indikátory pro monitorování a hodnocení. Velmi důležitou součástí NRP ČR jsou operační programy:
·	Společný regionální operační program (SROP);
·	Průmysl a podnikání;
·	Infrastruktura;
·	Rozvoj lidských zdrojů;
·	Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Na základě stanovených cílů SROP a hlavních strategických směrů jejich naplnění a výběru klíčových problémů vyžadujících podporu z veřejných zdrojů bylo vymezeno těchto 7 priorit:
·	Rozvoj místních podnikatelských aktivit;
·	Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií;
·	Místní rozvoj lidských zdrojů;
·	Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech;
·	Oživení venkovských oblastí;
·	Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství;
·	Technická pomoc (průřezová priorita týkající se předcházejících priorit).

SROP bude spolufinancován z těchto dvou strukturálních fondů:
·	Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro všechny priority;
·	Evropského sociálního fondu (ESF) pro prioritu 3 (částečně).



Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Jana Paláčková, odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 519
Fax: +420 224 811 243
E-mail: srop@mmr.cz

Regionální kancelář Řídícího orgánu Severovýchod
Regionální kancelář Liberecký kraj
Ing. Ivana Koutová
Nám.Dr.E.Beneše 4/12, 460 01 Liberec
Tel.: 482 710 353; 482 710 065
Fax: 485 105 517
E-mail: liberec@czechinvest.org

Globálním cílem operačního programu Průmysl a podnikání je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení potřebných strukturální změn v průmyslu ČR. Specifickými cíli OP Průmysl a podnikání jsou mimo jiné zajištění rozvoje a zvýšení prosperity malých a středních podniků; podpora inovační činnosti v průmyslu a spolupráce vědeckovýzkumné základny s podniky; rozvoj infrastruktury pro účelné využívání lidského potenciálu a zajištění efektivního fungování průmyslových služeb a zvýšení produktivity práce, efektivnosti a racionalizace produkce při snižování ekologické zátěže. V rámci OP Průmysl a podnikání byly vymezeny 4 priority:
·	Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru.
·	Restrukturalizace průmyslové výrobní základny.
·	Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie.
·	Technická pomoc.

Finanční prostředky pro zabezpečení OP Infrastruktura budou čerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Řídící orgán
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
JUDr. Ing. Bøetislav Grégr, øeditel odboru strukturálních fondù
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 062 917 nebo +420 224 228 991
Fax: +420 224 062 630
E-mail: gregr@mpo.cz

Zprostøedkující subjekty
CzechInvest
Ing. Robert Hejzak, øeditel marketingu
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 518
E-mail: robert.hejzak@czechinvest.org

Czech Energy Agency
Ing. Josef Bubeník, øeditel
U Sovových mlýnù 9
118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 534 235
E-mail: bubenik@ceacr.cz
CzechTrade
Ing. Jitka Hanzlíèková, øeditelka
Dittrichova 21, P.O. Box 76
128 01 Praha 2
Tel: +420 224907 500, +420 224 907 501
E-mail: hanzlickova@czechtrade.cz

Èesko-moravská záruèní a rozvojová banka
Ing. Lubomír Rajdl, øeditel odboru podpor
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Tel: +420 255 721 111
Email: rajdl@cmzrb.cz

Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování stavu životního prostøedí a rozvoj a zkvalitòování dopravní infrastruktury pøi respektování principù udržitelného rozvoje s dùrazem na naplòování standardù ES. Specifickými cíli je zlepšení nevyhovujících parametrù dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu; zlepšení životních podmínek v ÈR v souvislosti s pùsobením negativních vlivù dopravy na životní prostøedí a kvalitativní zlepšení dílèích složek životního prostøedí a zlepšení nakládání s odpady.

V OP Infrastruktura byly vymezeny následující 4 priority:
·	Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu.
·	Snížení negativních dùsledkù dopravy na životní prostøedí.
·	Zlepšování environmentální infrastruktury.
·	Technická pomoc.

Finanèní prostøedky pro zabezpeèení OP Infrastruktura budou èerpány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Øídící orgán
Ministerstvo životního prostøedí ÈR
Ing. Tomáš Oliva, odbor integrovaného financování
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 122 530
Fax: +420 272 744 944
E-mail: tomas_oliva@env.cz

Globálním cílem operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù je dosažení vysoké a stabilní úrovnì zamìstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálnì vylouèených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podnikù pøi respektování principù udržitelného rozvoje. Specifickými cíli operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù jsou rozvoj pružného trhu práce, který pøispívá ke snížení nezamìstnanosti a prevenci nezamìstnanosti a zvýšení zamìstnatelnosti osob, jimž hrozí vylouèení z trhu práce; snížení poètu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostøednictvím integrovaného pøístupu a odstraòování bariér znesnadòujících úèast na trhu práce; rozvoj celoživotního uèení prostøednictvím zvyšování kvality nabídky vzdìlávání z hlediska potøeb znalostní spoleènosti a prostøednictvím rozšiøování úèasti všech subjektù v procesu vzdìlávání je zamìøen na rozvoj kapacit vzdìlávacích institucí a zlepšení obsahu a kvality nabídky vzdìlávání v souladu s potøebami znalostní spoleènosti; rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podnikù a rozšiøování nabídky pracovních pøíležitostí v rozvojových odvìtvích sleduje zvyšování kvalifikace pracovní síly v souladu s potøebami trhu práce a k posílení konkurenceschopnosti èeských podnikù.



V rámci OP Rozvoj lidských zdrojù bylo vymezeno následujících 5 priorit:
·	Aktivní politika zamìstnanosti.
·	Sociální integrace a rovnost pøíležitostí.
·	Rozvoj celoživotního uèení.
·	Adaptabilita a podnikání.
·	Technická pomoc.

Finanèní prostøedky pro zabezpeèení OP Rozvoj lidských zdrojù budou èerpány Evropského sociálního fondu (ESF). Žadatelùm bude poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil EUR (ESF poskytne 318,82 mil EUR a 103,61 mil EUR je spolufinancováno ze státního rozpoètu).

Øídící orgán
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
Ing. Kamila Henychová, odbor øízení pomoci z ESF
Na Poøíèním právu 1
128 01 Praha 2
Tel.: +420 226 206 857
Fax: +420 226 206 899
E-mail: esf@mpsv.cz

Zprostøedkující subjekty
Správa služeb zamìstnanosti (úsek MPSV ÈR)
Ing. Nadìžda Holmanová, oddìlení implementace programù ESF
Tel.: +420 221 923 242
E-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR
Šárka Glatzelová, oddìlení evropské integrace a mezinárodních vztahù
Tel.: +420 257 193 672
E-mail: glatzelovas@msmt.cz

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti (NROS)
Radka Havlová
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
Tel.: +420 233 356 173
E-mail: global@nros.cz

Operaèní program Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství je založen na trvale udržitelném rozvoji a stabilizaci venkovských oblastí. V regionech, ve kterých pøírodní podmínky umožòují intenzivní zemìdìlskou výrobu, je dùraz kladen na rozvoj konkurenceschopného zemìdìlství. V oblastech s extenzivním obhospodaøováním pùdy je dùraz kladen na rozvoj mimoprodukèních funkcí zemìdìlství, lesního a vodního hospodáøství s vazbami na rozvoj a diverzifikaci aktivit, které s nimi souvisejí, popø. je doplòují. Jedním z pøedpokladù restrukturalizace zemìdìlství je i vyjasnìní a racionální nové uspoøádání vlastnických vztahù k pùdì.

Globálním cílem OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství je zvýšení podílu sektoru na tvorbì HDP a zamìstnanosti v ÈR, zachování životního prostøedí, zajištìní trvale udržitelného polyfunkèního rozvoje venkova na trvale udržitelném zemìdìlství, lesním a vodním hospodáøství v integraci s kvalitním zpracováním zemìdìlských produktù. Specifickými cíli OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství jsou zajištìní dostupného kapitálu pro oblasti zemìdìlství a venkova, zlepšení technického vybavení v zemìdìlských a zpracovatelských podnicích; zlepšení marketingu zemìdìlské produkce za souèasného zvýšení podílu produkce výrobkù s vyšší pøidanou hodnotou a jejich uplatnìní na zahranièních trzích; konsolidovat vlastnickou strukturu zemìdìlské a lesnické pùdy a umožnit tak multisektorový rozvoj venkovského prostoru; øešení sociálních aspektù rozvoje venkova zvýšením zamìstnanosti, zlepšením vìkové a vzdìlanostní struktury a zpøístupnìním informací.

V OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství byly vymezeny následující 2 priority:
·	Rozvoj zemìdìlství, lesního a vodního hospodáøství a venkova.
·	Technická pomoc.

OP Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství je v programovacím období 2004 – 2006 spolufinancován z Evropského zemìdìlského orientaèního a záruèního fondu (EAGGF) – sekce orientaèní Opatøení chov ryb a èinnosti provádìné odborníky v rybáøství bude podporováno z Finanèního nástroje pro orientaci rybolovu (FIFG).

Øídící orgán
Ministerstvo zemìdìlství ÈR
Ing. Pavel Sekáè, oddìlení 4060
Tìšnov 17
117 05 Praha 1
Tel.: +420 221 813 005
Fax: +420 221 812 818
E-mail: sekac@mze.cz

Zprostøedkující subjekty
Platební agentura
Ing. Vladimír Eck
Ve Smeèkách 33
110 00 Praha 1

V pøípadì projektù splòujících kritéria pro získání podpory ze Strukturálních fondù EU je možné získat až 75 % celkových nákladù, u projektù vyhovujících podmínkám Fondu soudržnosti dokonce až 85 %.

Finanèní mechanismy Evropského hospodáøského prostoru (EHP) a Norska
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda1 o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004-2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje (Norsk finansieringsordning).
Všechny základní principy a zásady týkající se finančního mechanismu EHP, resp. Norska jsou zakotveny v uvedené Dohodě o účasti v Evropském hospodářském prostoru (Protokol 38a), resp. připojené Dohodě mezi Norským královstvím a ES o Norském finančním mechanismu pro období let 2004-2009 . Jedná se především o celkovou výši částky na investiční a rozvojové projekty, účel a priority pro čerpání přidělených finančních prostředků, nutnou výši spolufinancování projektů, frekvenci vyhodnocování, případně přerozdělování nevyužitých finančních prostředků atd.
Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP/Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.

Předpokládaná částka alokovaná pro Českou republiku je celkem 110,91 mil. Ź pro pětileté období 2004 -2009 (z toho 48,54 miliónů Ź v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů Ź podle Dohody o norském finančním mechanismu). Zajištění spolufinancování projektů v požadované minimální výši 15 % bude v odpovědnosti zprostředkujících subjektů: ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů nebo dalších subjektů pověřených Národním kontaktním místem po dohodě s Kanceláří finančních mechanismů. V případě využití rozpočtů ústředních orgánů státní správy a krajských úřadů musí být tyto prostředky součástí příslušných rozpočtů.

Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP):
1)	Uchovávání evropského kulturního dědictví.
2)	Ochrana životního prostředí.
3)	Rozvoj lidských zdrojů.
4)	Zdravotnictví a péče o dítě.
5)	Podpora udržitelného rozvoje - Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
6)	Vědecký výzkum a vývoj.

Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit Finančního Mechanismu Norska:
1)	Implementace Schengenského acquis, posilování justice.
2)	Technická pomoc.

V souladu s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa - NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních mechanismů EHP a Norska. 
Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo (NKM) je celkově zodpovědné za řízení aktivit Finančních mechanismů EHP / Norska v České republice v souladu s Memorandem o porozumění a Pravidly a postupy.

Kontakt
Centrum pro zahraniční pomoc
Ministerstvo financí ČR
Centrum pro zahraniční pomoc
Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
E-mail: czp@mfcr.cz
URL: phare.mfcr.cz

Velvyslanectví Norského království
Hellichova 1, 118 00 Praha 1
E-mail: emb.prague@mfa.no
Web: http://www.norway.info/

7.2.2		Zdroje finančních prostředků v ČR
Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR)
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) byl zřízený v souladu s ustanoveními zákona č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato veřejnoprávní státní finanční instituce rozhodujícím způsobem podporuje environmentální investice municipálních i ostatních subjektů. Poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR se řídí Směrnicí MŽP ČR (č. 2/2005) a jejími přílohami. Podpory jsou orientovány do následujících oblastí:

1. OBLAST OCHRANY VOD
1.1 Program – Střední zdroje
1.2 Program – Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) a jejich ochranných pásem
1.4 Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod
1.5 Program – Rozšíření kanalizačních systémů

2. OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ
Program snižování hlavních znečišťujících látek a ochrany klimatu země s důrazem na energeticky úsporné řešení
2.1 Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
2.2 Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší
Program k plnění Protokolu k úmluvě O dálkovém znečišťování ovzduší EHS - OSN a relevantních směrnic EU, týkajících se snižování emisí těkavých organických sloučenin (VOC)
2.5 Program snížení emisí těkavých organických sloučenin

Program k plnění Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu země
2.6 Program ochrany ozónové vrstvy Země

Program k dosažení kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům Evropské unie
2.7.1 Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
2.7.2 Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

Program k plnění Kjótského protokolu k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
2.8 Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

3 PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
3.1 Program péče o přírodní prostředí
Dílčí programy:
3.1.1 Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES).
3.1.2 Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků.
3.1.3 Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích.
3.1.4 Péče o zamokřená území a vodní plochy.
3.1.5 Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území.
3.1.6 Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích.
3.1.7 Realizace schválených záchranných programů
3.1.8 Program péče o půdu.
3.1.9 Program regenerace urbanizované krajiny.

3.2 Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny
3.2.2 Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích na území národních  parků a jejich ochranných pásem

4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek
4.2 Program na podporu využití odpadů 
4.4 Program na podporu pro nakládání s autovraky

5. TECHNOLOGIE A VÝROBA
5.1 Program nejlepších dostupných technik (BAT)

8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
8.1 Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty
8.2 Program podpory výstavby, rekonstrukce environmentálních center

9. PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Kontakt
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Tel.: +420 267 994 300
Fax: +420 267 936 597
http://www.sfzp.cz


Andrej Mudray, ředitel SFŽP ČR
Tel.: +420 267 994 302
E-mail: amudray@sfzp.cz
František Krejčí, náměstek úseku technického
Tel.: +420 267 994 305
E-mail: fkrejci@sfzp.cz
Jan Kříž, náměstek úseku zahraničních vztahů
Tel.: +420 267 994 514
E-mail: jkriz@sfzp.cz
Petr Valdman, vedoucí odboru ochrany vod
Tel.: +420 267 994 451
E-mail: pvaldman@sfzp.cz
Jiří Mika, vedoucí odboru ochrany ovzduší
Tel.: +420 267 994 414
E-mail: jmika@sfzp.cz
Přemysl Fojtů, vedoucí odboru ochrany přírody, odpadů a technologií
Tel.: +420 267 994 371
E-mail: pfojtu@sfzp.cz
Ondřej Vrbický, vedoucí odboru obnovitelných zdrojů energií
Tel.: +420 267 994 555
E-mail: ovrbicky@sfzp.cz

Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Mezi příjmy Fondu patří i převody výnosů silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv a převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic. Tímto způsobem je zajištěno, že část výnosů, které doprava produkuje, se do dopravy vrací. Příspěvky Evropské komise, poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, poplynou rovněž do SFDI. Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.

Kontakt
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9
http://www.sfdi.cz
Ing. Pavel Švagr, CSc., ředitel SFDI
Tel.: +420 266 097 298
Fax: +420 266 312 560
E-mail: svapav@sfdi.cz
Ing. Jiří Novák, náměstek pro realizaci zdrojů
Tel.: +420 266 312 562
Fax: +420 266 097 219
E-mail: novjir@sfdi.cz
Ing. Jaroslav Krauter, náměstek pro správu zdrojů
Tel.: +420 266 312 568
Fax: +420 266 097 286
E-mail: krajar@sfdi.cz
Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy, předseda Výboru SFDI
Ing. Pavel Hojda, poslanec PSP ČR, předseda Dozorčí rady SFDI
Státní fond rozvoje bydlení
Jedním ze základních nástrojů státní bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení, který byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. Úkolem Fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení a používat je v souladu se zákonem na podporu především v následujících třech směrech:
·	na podporu výstavby bytů, z toho především bytů nájemních;
·	na podporu oprav bytového fondu, z toho především na podporu oprav domů vystavěných panelovou technologií;
·	na podporu výstavby technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu.

Státní fond rozvoje bydlení je samostatnou právnickou osobou. Majetek Fondu je součástí majetku státu.

Kontakt
Státní fond rozvoje bydlení
Dlouhá 13
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 771 611
Fax: +420 221 771 636
http://www.sfrb.cz
JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB
Ing. Jiří Paroubek, ministr pro místní , předseda Výboru SFRB
Evžen Snítilý, předseda Dozorčí rady SFRB

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Činnost fondu je upravena mj. zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro zemědělství a potravinářství představují také programy – Operační program Zemědělství a Horizontální plán rozvoje venkova, zaměřené na podporou multifunkčního zemědělství včetně zpracování zemědělských produktů a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova. Nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. Státní zemědělský intervenční fond převzal rovněž kontrolu a vedení přestupního programu SAPARD a nově plní také roli marketingové agentury při propagaci domácích potravinářských produktů.

SZIF administruje a kontroluje následující platby
Ze záruèní sekce Evropského zemìdìlského orientaèního a záruèního fondu:
·	v rámci spoleèných organizací trhu;
·	v rámci intervenèních opatøení;
·	poskytování vývozních subvencí ve vazbì na vývozní licence;
·	pøímé platby (režim jednotné platby na plochu);
·	platby v rámci doprovodných a dodateèných opatøení Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).
Dále provádí:
·	administraci vývozních a dovozních licencí;
·	administraci záruk;
·	administraci systému produkèních kvót;
·	vybírání finanèních dávek z výroby cukru.
Z orientaèní sekce Evropského zemìdìlského orientaèního a záruèního fondu - zaøazeno mezi strukturální fondy:
·	v rámci Operaèního programu Zemìdìlství - “Rozvoj venkova a multifunkèní zemìdìlství”.

Pøímé dotace
Žádost o jednotnou platbu na plochu (SAPS) a nebo o podporu ménì pøíznivých oblastí a oblastí s environmentálními (ekologickými) omezeními (LFA). Žadatelem mùže být fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem a na vlastní odpovìdnost zemìdìlsky obhospodaøuje zemìdìlskou pùdu vedenou v evidenci využití zemìdìlské pùdy podle uživatelských vztahù vedené podle §3a zákona è . 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Základní podmínkou pro žadatele, žádající o tyto podpory, je provedení ohlášení zemìdìlské pùdy do Evidence (upraveno vyhláškou MZe è. 167/2003, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zaøazení do evidence využití zemìdìlské pùdy podle uživatelských vztahù). Na zemìdìlskou pùdu vedenou v Evidenci je možné podat žádost a obdržet pøíslušné finanèní prostøedky na ha.

Žádost o podporu pro SAPS je možné podat na následující kultury (dle §3i zákona o zemìdìlství), pøièemž na druhu kultury nezávisí výše podpory:
·	orná pùda (R);
·	travní porost (T);
·	vinice (V);
·	chmelnice (C);
·	ovocný sad (S);
·	jiná kultura (O).

Podpora LFA je poskytována pouze na kulturu travní porost (T) obhospodaøovanou v následujících ménì pøíznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními:
·	horské oblasti (oblast typu HA a HB);
·	ostatní ménì pøíznivé oblasti (oblast typu OA a OB);
·	oblasti se specifickými omezeními (oblast typu S);
·	oblasti s environmentálními (ekologickými) omezeními (oblast typu E).

Žádost o poskytnutí podpory v oblasti typu E lze podávat od 1. ledna 2005.

Kontakt
Státní zemìdìlský intervenèní fond (SZIF)
Ing. Jan Höck, øeditel
Ve Smeèkách 33
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 871 505
Fax: +420 296 326 111
E-mail: Jan.Hock@szif.cz
http://www.szif.cz

Fond Národního majetku ÈR
FNM ČR nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem je realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR (dříve Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR) či usnesením vlády ČR.

Program - Odstraňování starých ekologických zátěží u privatizovaného majetku
FNM ČR používá svého majetku, v souladu se zákonem č. 171/1991, Sb., s rozhodnutím vlády "k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniků". Nejedná se tedy o čerpání prostředků státního rozpočtu, ale o použití části výnosu z privatizace státního majetku.
V této souvislosti existuje závazný postup, podle kterého Fond národního majetku v souladu se zákonem, na základě rozhodnutí o privatizaci a po schválení garance vládou (do výše kupní ceny resp. základního jmění společnosti), uzavírá s nabyvatelem privatizovaného majetku ekologickou smlouvu. Na jejím základě jsou nabyvateli poskytovány finanční náhrady za provedení nezbytně nutné práce související s odstraňováním ekologických škod.
Řešení likvidace starých ekologických škod vychází ze schválených ekologických auditů, doprůzkumu, analýzy rizika, správního rozhodnutí ze strany nezávislé České inspekce životního prostředí a následných vlastních sanačních prací. Odbornou kontrolu si Fond zajišťuje zejména prostřednictvím supervizní organizace. Celý proces je systémově řízen podle usnesení vlády ČR a při respektování obecných předpisů, zejména zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
FNM ČR se může formou tzv. ekologické smlouvy s nabyvatelem zavázat k úhradě nákladů na nápravu ekologických škod vzniklých před privatizací pouze na základě souhlasu vlády ČR. Postup schvalování žádostí se řídí zásadami danými UV ČR č. 51/01

Kontakt
Fond národního majetku ČR 
Ilona Mičánková
odd. ekologické dokumentace  
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 
Tel.: +420 224 991 203

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Vláda České republiky schválila dne 24. listopadu 2004 usnesením č. 1159 nové programy podpory malého a středního podnikání s platností na roky 2005 a 2006. Jsou to programy ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN, ALIANCE a ZASTOUPENÍ. Tyto programy reagují na aktuální potřeby rozvoje malých a středních podniků v České republice. Jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruky za bankovní úvěry, podporu podnikatelů z regionu hlavního města Prahy, podporu poradenství, podporu fyzických osob a podporu služeb zaměřených na vývoz. Na tyto programy je v roce 2005 vyčleněno z rozpočtové kapitoly MPO celkem 550 mil Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje  tímto následující programy ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN a ALIANCE. Program ZASTOUPENÍ bude vyhlášen dodatečně až po jeho schválení Evropskou komisí.
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců;
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců;
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a 
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

1) Program záruk pro malé a střední podnikatele – ZÁRUKA
Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

2) Víceúčelový program podpory malých a středních podnikatelů – TRH

Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

3) Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů – PROGRES

Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

4) Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro malé a střední podnikatele – PORADENSTVÍ

Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CzechInvest)

5) Program podpory designu pro malé a střední podnikatele – DESIGN

Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Design centrum České republiky
6) Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí – ALIANCE

Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání.

Poskytovatel podpory: Česká agentura na podporu obchodu (Czech Trade)

Kontakt
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
http://www.mpo.cz
Mgr. Martin Turnovský, MBA, ředitel sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti
Tel.: +420 224 853 412
Ing. Václav Polák, ředitel odboru podpory malého a středního podnikání
Tel.: +420 224 063 025
RNDr. Richard Nouza, ředitel odboru surovinové a energetické politiky
Tel.: +420 224 852 361
Ing. Ladislav Pazdera, ředitel odboru ekologické energetiky
Tel.: +420 224 852 310

Ministerstvo zemědělství ČR
1) Program LEADER ČR – využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona  o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Tyto prostředky jsou ve schváleném státním rozpočtu součástí rozpočtu Ministerstva zemědělství, programu č. 229220 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů, a to jako podprogram č. 229222 s názvem Podpora rozvoje – LEADER. Předpokládá se trvání Programu do roku 2007. Program připravuje Českou republiku na realizaci rozvoje venkova v období 2007-2013 podle nařízení Rady o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a řídí se Oznámením Komise členským státům ze dne 14. dubna 2000.

Cíl Programu LEADER ČR
Program LEADER ČR je určen na jedné straně venkovským mikroregionům a jejich organizačním strukturám, které vytvářejí společné rozvojové strategie a záměry, a na druhé straně místním subjektům, které realizují konkrétní projekty.

Cílem Programu je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů a aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Celkovým cílem Programu LEADER je zlepšení organizačních schopností venkovských mikroregionů. Specifickými cíli jsou nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech; nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst a nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů. Podpora bude udělena, na základě kvalifikovaného odhadu, asi 30 mikroregionům a 250 projektům s cílem vytvoření sítě s optimálním rozložením v celé ČR.

Žadatelem – příjemcem podpory jsou právnické osoby podnikatelské subjekty se sídlem nebo působností ve schváleném mikroregionu, nebo fyzické osoby podnikatelské subjekty s bydlištěm nebo místem podnikání ve schváleném mikroregionu, neziskové organizace se sídlem nebo s působností ve schváleném mikroregionu, dále obce a svazky obcí, jejichž katastrální území leží uvnitř schváleného mikroregionu, které svými projekty naplňují schválený záměr místní akční skupiny, a tím i strategii rozvoje mikroregionu.

Žadatelem – příjemcem podpory nemůže být organizační složka státu nebo organizace, kde podíl státu přesahuje 50 %, ani občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ani nepodnikatelská fyzická osoba.

Podnikatelské subjekty musí prokázat, že mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby. Musí jít buď o začínajícího podnikatele, nebo o malý podnik, nebo o střední podnik (který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, nebo má čistý obrat max.1 450 000 000 Kč a (který není vlastněn z více než 25 % jedním nebo více podniky většími, podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, a o změně zákona č. 2/1969 Sb.). Přijatelný žadatel – příjemce podpory musí mít sídlo nebo místo podnikání (právnická osoba), bydliště nebo místo podnikání (fyzická osoba) v obci maximálně s 10 000 obyvatel a musí být zaregistrován v ČR. 

Žadatelem – příjemcem podpory může být rovněž fyzická nebo právnická osoba, která realizuje vybraný projekt celostátní informační sítě pro rozvoj mikroregionů (aktivita 3 Programu uvedená v bodě 7 Pravidel), nebo společný projekt meziregionální nebo mezinárodní spolupráce

2) Dotace poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podporované jsou např. následující aktivity, resp. programy:
·	D. Podpora včelařství;
·	1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů;
·	U. Podpora pěstování bylin pro energetické využití;
·	9. G. Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace;
·	10. D. Podpora evropské integrace nevládních organizací;
·	15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Kontakt
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Tel.: +420 221 811 111
Fax: +420 224 810 478
http://www.mze.cz

Ing. Martin Fantyš – Úsek strukturální
Tel.: +420 221 812 412
Fax: +420 221 812 952
Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. – Odbor rozvoje venkova a ekologie
Tel.: +420 221 812 189
Fax: +420 221 812 165
Ing. Jiří Dobiáš – Úsek lesního hospodářství
Tel.: +420 221 812 625
Fax: +420 222 312 836
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. – Úsek vodního hospodářství
Tel.: +420 221 812 362
Fax: +420 221 812 977
Ing. Stanislav Kozák – Úsek zemědělských komodit
Tel.: +420 221 812 474
Fax: +420 221 812 989
Ing. František Sládek, CSc. – Úsek potravinářských výrob
Tel.: +420 221 812 485
Fax: +420 221 812 985

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
V souladu s ustanoveními zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, vyhlašuje MMR dotační tituly v rámci programu „Podpora regionálního rozvoje“. Tento zákon stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Pro dosažení tohoto cíle bude MMR podporovat:
·	prorůstové aktivity v regionech přinášející multiplikační efekt pro jejich rozvoj;
·	činnosti vedoucí ke snižování ekonomicky a sociálně nežádoucích rozdílů v úrovni regionů, zaměřené na hospodářsky slabé a strukturálně postižené oblasti;
·	aktivity vedoucí ke zvyšování zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti, zejména v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech;
·	aktivní spolupráci všech relevantních partnerů při plánování a realizaci rozvoje regionů;
·	využití vědy a výzkumu pro rozvoj regionů.

Program obnovy venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na usnesení vlády ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, o Programu obnovy venkova (POV), stanoví, že podpora poskytovaná venkovským obcím a svazkům obcí v rámci podprogramu 217 115 Podpora obnovy venkova programu 217 110 Podpora regionálního rozvoje z rozpočtové kapitoly MMR se bude v roce 2005 řídit podle Zásad POV.

Obce a svazky obcí mohou podávat žádosti o dotace jen v následujících dotačních titulech Zásad POV:
	1-4 v případě, že obec byla oceněna stuhou v soutěži Vesnice roku 2004, popř. byla oceněna v soutěži Vesnice roku 2003 a v roce 2004 nemohla schválenou dotaci z důvodů, které nezavinila, využít;

6 v případě, že se jedná o projekt celostátního nebo mezinárodního významu;
7 v případě, že půjde o společné projekty obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2004 nebo v evropské soutěži Entente Florale;
1-4 a 7, pokud se jedná o akce nebo projekty připravené skupinami dětí nebo mládeže za podmínky, že se tyto skupiny formou komunitního plánování prokazatelně podílely na jejich výběru a projekční přípravě, a že se také budou podílet na jejich realizaci;
7 v případě, že se bude jednat o projekty pilotního charakteru, jejichž metody a inovativní přístupy mohou být využity dalšími regiony;
1-4 v případě, že se bude jednat o odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou místního charakteru.

Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
Prioritním cílem tohoto programu je podpora rozvoje infrastruktury pro malé a střední podnikání, snížení nezaměstnanosti, podpora záměrů na úseku cestovního ruchu a obnova území postižených živelní nebo jinou pohromou.

Příjemcem podpory je obec (ne obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v okresech Český Krumlov, Hodonín, Jeseník, Přerov, Rakovník, Svitavy, Šumperk, Tachov, Třebíč, Vyškov a Znojmo. Podpora obcím je poskytována jako systémová investiční dotace na realizaci vybraných akcí, a to až do výše 50 % celkových rozpočtových nákladů akce. U dotačního titulu č. 3 je poskytována podpora až do výše 80 %, ve zvláště odůvodněných případech potvrzených příslušným krajským úřadem i v plné výši skutečně vynaložených nákladů. V případě, že se na financování podílí více subjektů, může obec požádat o podporu jen na podíl nákladů, které sama financuje. Dotačními tituly jsou č. 1 – Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů; č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu; č. 3 – Obnova a rekonstrukce území postižených živelní nebo jinou pohromou.

Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
Prioritním cílem regionálního programu je podpora rozvoje infrastruktury malého a středního podnikání, snížení nezaměstnanosti a podpora záměrů rozvoje na úseku cestovního ruchu ve strukturálně postižených regionech a regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností severozápadních Čech a severní Moravy, u dotačního titulu 3 i dalších regionů, jejichž projekty vyhovují  pro čerpání dle Cíle 1 - SROP. Příjemcem podpory je obec (ne obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná a Ostrava-město v regionu NUTS 2 Moravskoslezsko a Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Sokolov v regionu NUTS 2 Severozápad. U dotačního titulu 3  je příjemcem  podpory obec (ne obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální území leží  na území krajů Jihomoravského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Vysočina, Karlovarského, Libereckého, Olomouckého, Plzeňského, Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského. Podpora obcím je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen ”dotace”) na realizaci vybraných akcí, v případě dotačního titulu 3 jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci vybraných projektů (příprava projektů pro Společný regionální operační program), a to až do výše 70 % celkových rozpočtových nákladů akce nebo projektu. V případě, že se na financování podílí více subjektů, může obec požádat o podporu jen na podíl nákladů, které sama financuje. Dotačními tituly jsou č. 1 – Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů; č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu; č. 3 – Příprava pilotních projektů pro Společný regionální operační program (SROP).

Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
Fax: +420 224 861 333
http://www.mmr.cz

Mgr. Věra Jourová, náměstkyně ministra pověřená řízením sekce evropské integrace
Tel.: +420 224 861 140
Fax: +420 224 862 894
E-mail: vera.jourova@mmr.cz
Ing. Jiří Vačkář, náměstek ministra pověřený řízením sekce regionální politiky
Tel.: +420 224 861 156
Fax: +420 224 861 560
E-mail:jiri.vackar@mmr.cz
Ing. Jan Slanina, náměstek ministra pověřený řízením sekce územního plánování a stavebního řádu
Tel.: +420 224 862 028
Fax: +420 224 862 310
E-mail: jan.slanina@mmr.cz
JUDr. Ivan Přikryl, náměstek ministra pověřený řízením sekce bytové politiky
Tel.: +420 224 861 482
Fax: +420 224 861 240
E-mail: ivanprikryl@mmr.cz
Mgr. Ivana Hanačíková, vrchní ředitelka sekce cestovního ruchu
Tel.: +420 224 861 136
Fax: +420 222 312 889
E-mail: ivana.hanacikova@mmr.cz

Dotační programy Libereckého kraje
Grantový fond Libereckého kraje
 
1)	Program podpory hospodářského rozvoje kraje
2)	Program podpory sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
3)	Program podpora zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
4)	Program podpory zdravotnických vzdělávacích programů
5)	Program podpory zdravotnických preventivních a léčebných  programů
6)	Program podpory ekologické výchovy (2005)
7)	Program podpory ochrany přírody a krajiny (2005)
8)	Program podpory péče o zvířata v nouzi (2005)
9)	Program podpory sociálních programů Libereckého kraje
10)	Program podpory projektů v resortu školství
11)	Program podpory kultury v Libereckém kraji
12)	Program obnovy kulturních památek
13)	Program podpory cestovního ruchu v Libereckém kraji
14)	Program pro významné akce a aktivity ve prospěch tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji

Krajský úřad Libereckého kraje
Oddělení podpory regionálního rozvoje
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: + 420 485 226 111
E-mai: info@kraj-lbc.cz

Společný regionální operační program (SROP) - jednotlivá grantová schémata:

1) Priorita: 		1. Regionální podpora podnikání 
Opatření: 		1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Název grantového schématu: Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP
Podprogram č. 1: Podpora drobných podnikatelů
Podprogram č. 2 :Podpora malých a středních podnikatelů

2) Priorita: 		3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření:		3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Název grantového schématu: Sociální integrace v Libereckém kraji

3) Priorita: 		4. Rozvoj cestovního ruchu
Opatření: 		4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 		4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu
Název grantového schématu: 	Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor

4) Priorita:		4. Rozvoj cestovního ruchu
Opatření:		4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podopatření: 		4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu
Název grantového schématu: Podpora služeb cestovního ruchu pro podnikatele

5) Priorita:		4. Rozvoj cestovního ruchu
Opatření:		4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podopatření:		4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu
Název grantového schématu: Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele

Krajský úřad Libereckého kraje
Oddělení řízení grantových schémat (OŘGS)
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje
Ing. Anna  Brádlerová 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: + 420 485 226 622
E-mai: anna.bradlerova@kraj-lbc.cz

Iniciativa Společenství INTERREG III A Česká republika - Polsko 

Krajskýúřad Libereckého kraje
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje
Ing. Martina Hozáková
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: +420 485 226 474
E-mail: martina.hozakova@kraj-lbc.cz

Revitalizace center měst a obcí i revitalizace nevyužívaných ploch a objektů
Regiony budou mít možnost zahrnout revitalizace do svých regionálních operačních programů a připravovat projekty v rámci priority 2 SROP, opatření 2.3. regenerace a revitalizace vybraných měst (FEDER 22,5 mil Eur). Bude připraven jeden pilotní projekt za každý kraj.

Zdrojem podpory revitalizačních aktivit mohou být také programy jednotlivých ústředních orgánů státní správy:

FNM ČR ve spolupráci s MŽP ČR zajišťuje nabyvatelům privatizovaného majetku úhradu nákladů na odstranění ekologických závazků vzniklých před privatizací.

MK ČR realizuje „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“, který umožňuje podporu aktivit zabraňujících vylidňování a postupnému úpadku historických center měst. Ministerstvo kultury poskytuje prostředky i na záchranu a provoz vybraných technických památek při rozsáhlých revitalizacích průmyslových zón.

MMR ČR podporuje v rámci „Programu obnovy venkova“ hospodářský rozvoj obcí, stavební obnovu obytných, kulturních a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. Účelově vázané dotace zabezpečuje MMR ze své rozpočtové kapitoly podle závazně stanoveného ukazatele, popř. i z dalších zdrojů, např. vyčleněných prostředků z účelových vládních fondů nebo fondů EU.

MMR ČR podporuje prostřednictvím „Regionálního programu podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech“ urychlenou revitalizaci těchto prostorů.

Zásady nového programu MMR ČR byly schváleny v r. 2003. „Program podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek“ je členěn do pěti podprogramů:
·	Infrastruktura a rekonstrukce;
·	Územně plánovací dokumentace;
·	Podpora rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení;
·	Revitalizace území postižených rušením vojenských posádek (podprogram bude realizován MPO ČR jako nový podprogram v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón);
·	Program úvěrů pro malé podnikatele.

Příkladem specifického programu pro strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony, jejichž vznik iniciovalo MMR ČR, je „Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Ostravského regionu“.

MPO ČR podporuje revitalizace „brownfields“ „Programem regenerace průmyslových zón“, jež je zajišťován agenturou CzechInvest. Pro potenciální investory mají být do roku 2006 připraveny průmyslové zóny na 320 ha nevyužívaných zdevastovaných ploch. Program vylučuje pozemky o výměře pod 10 ha.

MPO ČR s dalšími ústředními orgány státní správy (MŽP ČR, SÚJB) prostřednictvím veřejných rozpočtů finančně zajišťují sanace lokalit po těžbě uranu a lokalit znečištěných radionuklidy.

MPO ČR je garantem sanací ploch narušených těžbou v severozápadních Čechách a na Ostravsku financovaných FNM ČR.

MV ČR se Svazem měst a obcí ČR koordinují projekt „Čistá obec“. Jeho cílem je podpora místních aktivit zaměřených na revitalizaci zanedbaných ploch v zastavěných územích ve „volné krajině“. Ministerstvo vnitra navrhuje zřízení „Fondu čisté krajiny“, ze kterého by byly podporovány projekty nového využití ploch a objektů uvnitř urbanizovaných území.

MŽP ČR podporuje revitalizace „brownfields“ v rámci „Programu regenerace urbanizované krajiny“ (Program 3.1.9), který je finančně zajišťován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Podporu je možné získat na projekty nově vytvářených nebo obnovovaných pásů sídelní vegetace oddělujících obytné zóny od komerčních a průmyslových zón. Podpořeno může být rovněž zřizování významných ploch vyhrazené zeleně v rámci městských a obecních parkových ploch areálů škol, mateřských školek, objektů zdravotní a sociální péče a hřbitovů.

Dalšími dotačními tituly MŽP ČR jsou „Program péče o krajinu“, „Program péče o urbanizované prostředí“ „Program revitalizace říčních systémů“ a „Program drobných vodohospodářských ekologických akcí“ (od roku 2004 v působnosti krajů).

MŽP ČR je garantem odstraňování ekologických škod na lokalitách opuštěných bývalou Sovětskou armádou. Sanace je hrazena ze státního rozpočtu.

7.2.3		Nadace a nadační fondy
Nadace Via
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli. Podporuje rozvoj neziskových organizací. Podporuje rozvoj dárcovství. 

Programy:
1)	CEE Trust program - Rozsáhlý program na podporu občanské společnosti a neziskového sektoru.
2)	Podpora místních iniciativ
Rozvoj neziskových organizací 
Rozvoj filantropie

Granty:
1)	Via Bona
2)	Fond místního rozvoje - Rozvoj regionálního a komunitního života
3)	Dobročinný fond Philip Morris - regionální kolo

Kontakt
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 233 113 370 
Mobil: +420 608 538 083
Fax: +420 233 113 380 
E-mail: via@nadacevia.cz
Web: www.nadacevia.cz


Nadace Partnerství
Člen asociace Environmental Partnership, Fóra dárců, European Greenways Association a UNEP
Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných

Programy:
1)	Základní grantový program
2)	Doprava pro 21. století
3)	Školící program
4)	Energetické alternativy
5)	Partnerství pro veřejná prostranství
6)	Škola pro udržitelný život
7)	Strom života
8)	Zelené stezky Greenways
9)	Ochrana přírody
10)	Partnerství obecně prospěšná společnost.

Kontakt:
Kancelář v Brně
Panská 7, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 766
Fax: +420 542 422 777
e-mail: pship@ecn.cz
Web: www.nadacepartnerstvi.cz

Kancelář v Praze
Krátká 26, 100 00 Praha
Tel.: +420 274 816 727
Fax: +420 274 816 727

Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů.

Programy
1)	Programy PHARE a TRANSITION FACILITY
2)	Evropská brána (projekt podpořený z prostředků CEE TRUST)
3)	Globální Grant - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
4)	Trinacionální program pro kluby při škole
5)	Pomozte dětem
6)	Lidská práva
7)	Make a Connection

Kontakt:
Jelení 196/15, 11800 Praha 1
Tel.: +420 233 356 173
Fax: +420 233 354 708
E-mail: nros@nros.cz

Sekce EU
Oddělení PHARE a Transition Facility
Telefon: +420 220 514 032 
Fax: +420 233 354 708
E-mail: grantove@nros.cz

Globální Grant
Radka Havlová
Tel.: +420 233 351 831
Fax: +420 233 354 708
E-mail: global@nros.cz 

TRUST
David Stulík
Tel.: +420 220 514 032
FAX: +420 233 354 708
E-mail: david.stulik@nros.cz

Nadace Open Society Fund
Podpora projektů z oblasti vzdělání, podpory rozvoje občanské společnosti, podpory menšin a jinak znevýhodněných, oblasti veřejného zdraví, práva, veřejné správy, přístupu k informacím, umění a kultury a mezinárodní spolupráce. U projektů je sledována především inovativnost přístupů a zavádění nových typů metod práce a institucí vůbec, dále schopnost profesionalizace a prohlubování spolupráce v rámci jednotlivých organizací, oborů, jakož i spolupráce mezinárodního typu.

Programy:
1)	Podpora drobného dárcovství
2)	Nadační investiční fond (Lidská práva a podpora neziskových organizací)
3)	Vzdělávací programy (Stipendia pro středoškoláky)
4)	Právní program
5)	Veřejné zdraví
6)	Gender Program (Domácí násilí)
7)	Romský program (Podpora rozvoje romských NNO a podpora romské menšiny)
8)	Migrační program
9)	CEE Trust (Neziskové organizace na cestě do EU, Think Tanks, Advocacy program)
10)	Program monitorování vstupu do EU
11)	Podpora umění a kultury

Kontakt
Seifertova 47, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 54 09 79
Fax: +420 222 54 09 78
E-mail: osf@osf.cz
Web: http://osf.cz/

8.		DOPORUČENÍ PRO REALIZACI STRATEGIE

	Součástí Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje je návrh pilotního projektu pro naplnění nebo přiblížení jednoho z definovaných strategických cílů. Ten propaguje koncept udržitelného rozvoje a stane se tak prvním hmatatelným výsledkem tohoto koncepčního dokumentu. Hlavní body pilotního projektu budou specifikovány na základě potřeb této strategie. Pilotní projekt bude navržen ve formě připravených formulářů příslušného dotačního titulu pro získání finančních zdrojů přímo k jeho realizaci.

Po dokončení administrativního vypořádání připomínek musí být strategie předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje. Připomínky předložené těmito orgány budou zapracovány do finální verze strategie.
	Následně po zpracování a schválení tohoto dokumentu musí být v návaznosti připraveny akční plány a kontinuálně soubor rozvojových projektů, jejichž realizací za využití finančních nástrojů strukturální politiky Evropské unie a finančních nástrojů jednotlivých odvětvových politik České republiky budou naplňovány stanovené priority a strategické cíle Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje. Strukturální fondy, Kohezní fond Evropské unie a Finanční mechanizmy EHP a Norska budou tvořit jeden zdroj a mimorozpočtové fondy a podpůrné programy příslušných ministerstev budou tvořit další zdroje financování.
Zajistit vzájemnou koordinaci všech strategických dokumentů Libereckého kraje, jejich horizontální a vertikální provázanost.
Zřídit Komisi udržitelného rozvoje Libereckého kraje za účelem sledování a vyhodnocování rozvoje kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Komise bude pro sledování a vyhodnocování využívat sadu navržených titulkových a programových indikátorů, které jsou nedílnou součástí strategie udržitelného rozvoje.
Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a dalšími relevantními institucemi zabezpečit sledování strategií definovaných programových i titulkových indikátorů udržitelného rozvoje.
Zajistit management udržitelného rozvoje v rámci stávající struktury Krajského úřadu Libereckého kraje za účelem realizace Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
Pověřit Odbor hospodářského a regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje zajištěním a koordinací všech činností vyplývajících ze Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
Pověřit zaměstnance relevantních odborů krajského úřadu pracovními činnostmi souvisejícími s realizací a naplňováním Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
Jako součást managementu ustanovit na úrovni Libereckého kraje hlavního koordinátora místní Agenda 21/místní Akce 21, jehož úkolem bude koordinovat, organizovat, sledovat a iniciovat akce související s MA 21. Koordinátor MA 21 bude jedním z členů navrhované Komise pro udržitelný rozvoj Libereckého kraje. Úkolem tohoto koordinátora bude také metodická pomoc a pomoc při získávání finančních prostředků organizacím a samosprávám.
Aktualizovat Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje od jejího schválení Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje pravidelně po 5 letech.
Vypracovat Komunikační strategii Libereckého kraje a realizovat komunikační systémy posilujícíc přenos informací a umožňujícíc zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů samospráv Libereckého kraje.
Na úrovni obcí s rozšířenou působností organizačně a finančně zajistit vznik Rad obcí pro udržitelný rozvoj., coby pomocných a poradních orgánů obcí a veřejnosti.

 

