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Newsletter 1  
 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

představujeme Vám první vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální 

výzvy grantových programů, zprávy o konaném semináři a naší specializované knihovně. Chceme Vás 

informovat o probíhajících akcích a požádat Vás o soupis mobiliáře (stánky, stany, lavice, pódia…), 

který nabízíte k pronájmu či zapůjčení. Nebude chybět ani nabídka poradenství pro rozvoj venkova a 

seznámení s chystaným mapováním kulturních památek. Aktuální informace o projektu „Studnice 

vzdělávání – klíčové kompetence pro rozvoj venkova“ získáte na webových stránkách 

www.centrumrozvoje.eu  

 

Výzva obcím - pronájem mobiliáře  
Žádáme jednotlivé obce, spolky či svazky obcí, které mají mobiliář (lavice, stoly, stany, stánky, pódia 

apod.) a měly by zájem o jeho pronajmutí či zapůjčení sousedním obcím či spolkům, aby nám tyto 

informace sdělili na tuto adresu: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice 

nebo na e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz  

  

Pasport místních památek  
Na území MAS Mezi Úpou a Metují bude probíhat mapování nemovitých kulturních památek, jako 

jsou například kostely, fary, kaple, tvrze, památné domy a drobné památky, zejména kříže, památníky, 

kapličky, pomníky, sochy, smírčí kříže apod. Dojte tak vyhledání památek, zaměření GPS souřadnic, 

vytvoření fotodokumentace a zejména zjištění technického stavu a dalších dostupných informací. 

Mapování památek a veškeré informace se využijí pro vytvoření soupisu památek (pasportu), který 

bude významným podkladem pro další činnost Regionálního informačního centra i pro obce samotné, 

které tak získají podklady např. pro publikační a propagační činnost, zpracování kronik, tvorbu 

informačních map a tabulí či navrhování tematicky zaměřených tras a také pro případné opravy 

drobných památek.  Tímto bychom Vás rádi vyzvali ke spolupráci a požádali o poskytnutí informací o 

těchto drobných a méně známých památkách, které se nacházejí ve Vaší obci a přilehlém okolí. Sběr 

informací probíhá na e-mailu infocentrum@ceskaskalice.cz . Za Vaši pomoc při této aktivitě, jejíž 

výstupy budou k dispozici všem zájemcům, Vám předem děkujeme!  

 

Dotační tituly  
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. 

Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. 

A. Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení (model CAF)  

B. Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu  

C. Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu  

D. Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku  

E. Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky období 

finanční krize, předcházení či eliminace dopadů finanční krize  

F. Tvorby a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů  

G. Tvorby a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadů 

samosprávy (good governance)  

H: Vzdělávání ve výše uvedených oblastech. 

http://www.centrumrozvoje.eu/
mailto:infocentrum@ceskaskalice.cz
mailto:infocentrum@ceskaskalice.cz
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Minimální výše podpory na projekt je 1 000 000 Kč. 

Maximální výše podpory na projekt je 10 000 000 Kč. 

Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % tvoří 

spolufinancování z vlastních prostředků žadatele. 

Výzva je vyhlášena od 10. 4. 2012 do 31. 7. 2012. 

  

  

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České 

republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o 

podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012. 

  

Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní 

  

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 

  

·         budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné 

povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, 

  

·         budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, 

regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky 

významných míst na vodních tocích a na vodních dílech, 

  

·         zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a 

povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi 

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 

2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v 

informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti 

(např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich 

tvorby, 

  

·         *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci 

vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na 

realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí, 

  

·         *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně 

přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

  

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč. 

  

  

Velké komunitní granty 

Více než 3 miliony korun rozdělí ČSOB a Era v rámci programu podpory regionů, který startuje již po 

šesté v řadě. O přímou finanční podporu se budou ucházet projekty přihlášené do dvou grantových 

programů orientovaných na komunitní rozvoj v regionech. Cílem projektu je podpořit takové aktivity, 
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které povedou k rozvoji kulturního a společenského života v daném regionu, budou podporovat tradice 

a přispívat k ochraně přírodního či kulturního dědictví a k péči o životní prostředí. 

  

Program ČSOB a Era pro podporu regionů existuje již od roku 2007. Grantový program je rozdělen na 

dvě nezávislá grantová kola, která jsou častěji označována jako tzv. „Menší komunitní granty“ a 

„Velké komunitní granty“. První grantové kolo bylo vyhlášeno dnes 6. února 2012. Je zaměřeno na 

menší komunitní projekty, které mohou získat finanční podporu maximálně ve výši 70 tisíc korun. 

Druhé grantové kolo bude vyhlášeno 25. července 2012 a jeho cílem bude podpořit tři velké projekty, 

které shodně získají po 300 tisících korunách. 

  

Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 

491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu  

 

Projektové poradenství a administrativa veřejných zakázek  
Již od roku 2008 nabízí Centrum rozvoje Česká Skalice služby v oblasti projektového managementu. 

To zahrnuje přípravu, zpracování a podávání žádostí, zejména do evropských dotačních programů, ale i 

následnou administraci. Součástí nabízených služeb je i finanční řízení, monitoring či výběrová řízení 

dle pravidel daného dotačního titulu. 

Projektový management je zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci s Polskou republikou, a na 

Operační program životní prostředí. V oblasti životního prostředí jsme úspěšně podali přes dvacet 

žádostí, které získaly finanční podporu. Jejich celkový objem převyšuje 100 milionů korun. 

Další samostatnou oblastí našich služeb jsou veřejné zakázky, které realizujeme v řádu desítek ročně. 

Naše zkušenosti sahají od zakázek malého rozsahu mimo režim zákona až po nadlimitní veřejné 

zakázky zadávané formou otevřených řízení. Umíme kvalitně připravit jak zakázky na stavební práce, 

tak dodávky nebo služby (včetně úvěrů, odpadů, projektových prací apod.). Od loňského roku nabízíme 

i možnost elektronických aukcí. 

Specifickým způsobem zadání veřejných zakázek, zejména v oblasti architektonických či 

urbanistických studií, v územním plánování či třeba grafických návrhů, je soutěž o návrh. I s tímto 

nepříliš rozšířeným, byť pro zadavatele mnohdy mimořádně podnětným způsobem, máme zkušenosti, 

které dokážeme využít nejen v případě organizací architektonických či jiných soutěží, ale i při semináři 

„Nebojte se architektonických a urbanistických soutěží“, jehož uspořádání nabízíme všem zájemcům. 

Využijte našich odborných a prověřených služeb i vy! 

 

Poradenství pro rozvoj venkova  
V rámci Programu obnovy venkova poskytujeme poradenství a konzultace především obcím, ale i 

dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Konzultace jsou poskytovány 

osobně, telefonicky, případně e-mailem. Rozšířili jsme je i o možnost osobní návštěvy přímo u Vás na 

obecním úřadě. Můžete se na nás obrátit s těmito tématy – úprava veřejného prostranství, šetrný 

cestovní ruch, financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, životní 

prostředí a ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti, 

rozvoj a činnost NNO na venkově. Vycházíme z bohatých zkušeností získaných vlastní činností i 

dlouhodobým poskytováním těchto poradenských služeb.  

 

mailto:jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu
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Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže  
Centrum rozvoje Česká Skalice uspořádalo ve čtvrtek 15. března 2012 ve vzdělávacím středisku Vila 

Čerych seminář „Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže“. Seminář seznamující se spíše 

nedoceněnými způsoby výběru projektantů byl určen pro zástupce obcí, mikroregionů, pracovníky 

samosprávy i ostatní zájemce včetně veřejnosti. Účastníků se nesešlo mnoho, ale všichni akci 

ohodnotili kladně. Pravidly pořádání zatím nepříliš rozšířených soutěží provázeli ing. arch. Petr Lešek 

(architekt ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., který je předsedou pracovní skupiny 

Transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů), ing. arch. Ludvík Grym 

(předseda pracovní skupiny pro soutěže) a Michal Kudrnáč (sekretář soutěže na přístavbu ZUŠ Úpice). 

V dopoledním bloku Michal Kudrnáč vysvětlil právní rámec soutěže o návrh a Soutěžní řád České 

komory architektů (ČKA). Upozornil též na zakázky malého rozsahu. Po tomto tématu se rozproudila 

první debata, ve které zaznívala skepse k výběru zpracovatele územního plánu pomocí soutěže o návrh, 

kde není nic ke kreativnímu řešení. To přednášející ihned vyvrátili a poukázali na konkrétní příklady. 

Jeden z přednášejících Petr Lešek následně předestřel smysl soutěže o návrh: „Je to transparentní a 

kontrolovatelná cesta k získání ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu řešení zadání. Akce se hodnotí 

jako celek – cena projektu, stavby i provozu – a také kvalita řešení - provozní vazby, důraz na kvalitu 

provedení stavby díky kvalitnímu projektu, zapojení do prostředí a estetika“, řekl Lešek. „Soutěž o 

návrh má velkou škálu úloh od interiéru, přes stavby, veřejné prostory až po územní plány“, doplňuje 

Petr Lešek.  

Odpoledne Michal Kudrnáč představil již proběhlou architektonickou soutěž, včetně problémů 

vzniklých během jejího průběhu, realizovanou pro Základní uměleckou školu A. M. Buxton v Úpici. 

„Soutěž byla zahájena loni v červnu a vyhlašovatele i organizátory překvapil mimořádně velký zájem, 

který mezi architektonickými týmy vzbudila – hodnotilo se z 81 návrahů. Samotný průběh soutěže 

provázely komplikace, které na podzim vyústily v to, že musela být jmenována nová porota. Jejím 

předsedou se stal docent Zdeněk Jiran, odbornou část dále reprezentovali architekti Vlado Milunić a 

Martin Peterka spolu s Petrem Leškem coby náhradníkem. Tato porota vybrala v listopadu 2011 5 

návrhů, které postoupily do druhého kola, a z nich pak počátkem ledna vybrala vítěze, kterýmse stal 

brněnský tým složený z architektů Doc. Ing. Miloslava Meixnera, CsC., Ing. arch. Tomáše Růžičky, 

Ing. arch. Romana Strnada, Jiřího Tomíčka, a Ing. arch. Jana Vrbky“, říká Kudrnáč.  

Na závěr Ludvík Grym shrnul zkušenosti soutěží při ČKA a přečetl hodnocení architektonické soutěže 

na expozici „Němci v Čechách“ od ředitelky Collegia Bohemica Blanky Mouralové, vyhlašovatele 

soutěže. 

Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci s Českou komorou architektů jsou připraveni 

potencionálním zájemcům poskytnout konzultace k těmto soutěžím. V případě Vašeho zájmu je nutné 

se předem domluvit na konzultaci: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 491 

451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu  

 

Specializovaná knihovna 
Specializovaná knihovna součástí Regionálního informačního centra v České Skalici. Centrum rozvoje 

Česká Skalice je provozovatelem vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici a také 

Regionálního informačního centra (RIC), které sídlí v centru města a poskytuje informace nejen 

turistům, ale i místním obyvatelům. Součástí je Turistické informační centrum s cestovní agenturou, 

specializovaná knihovna a internet pro veřejnost.  Mezi další nabízené služby tohoto zařízení patří 

Ekologická poradna a Poradna pro občany. Celoročně je přístupná specializovaná knihovna, která 

nabízí možnost zapůjčení knižních titulů široké veřejnosti i ostatním knihovnám v rámci 

mailto:jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu
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meziknihovnických výpůjček. Nabízíme knihy, které nejsou v obecních ani městských knihovnách 

zcela běžné. Zaměřujeme se především na témata ekologie, životní prostředí, neziskový sektor, 

regionální geografie a šetrný cestovní ruch. Seznam titulů se zobrazuje v souhrnném celonárodním 

katalogu, který naleznete na našich stránkách www.centrumrozvoje.eu pod záložkou Regionální 

informační centrum. Zde je pro vás k dispozici on-line katalog, ve kterém si můžete prohlédnout 

seznam všech našich knižních titulů, které si lze u nás bezplatně zapůjčit formou osobního odběru. 

Pokud budeme knihy zasílat poštou, je nutné uhradit poštovné. Budeme rádi za váš zájem i spolupráci. 

Uvítáme také Vaše podněty na rozšíření naší knihovny o nové a zajímavé knihy z jednotlivých 

institucí, jako jsou např. ministerstva a kraje, o sborníky z konferencí apod., ale i o témata související s 

obnovou venkova. Knihovna zahrnuje i nabídku časopisů s tématikou udržitelného života na venkově.  

Otevírací doba je shodná s provozem Regionálního informačního centra, tzn. pondělí až pátek 9 – 12 a 

12:30 – 17 hodin, soboty 9 – 12 hodin (v červenci a srpnu jsou soboty prodlouženy do 15 hodin). A kde 

nás najdete? Na ulici Legionářské 33, tel.: +420 491 453 870, infocentrum@ceskaskalice.cz   

 

Pozvánky na akce  
28. 4. 2012 / 10 – 16 hodin 

Den Země aneb IV. Ratibořické ovčácké slavnosti 
Babiččino údolí 

Bohatý program – představení plemen ovcí a koz, fotografická výstava, tvořivé dílny, ukázky řemesel a 

další.  

Pořádají: Centrum rozvoje Česká Skalice, Královéhradecké sdružení svazu chovatelů ovcí a koz a 

Správa NKP státního zámku Ratibořice 

 

28. 4. 2012 / 9 hodin 

Vycházka Nordic Walking 
Sraz u kašny na Husově náměstí v České Skalici, půjdeme přes Bažantnici do Babiččina údolí. Hole je 

možné zapůjčit na místě srazu. Vede Jaruška Morávková.  

Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice 

 

2. 5. 2012 / 19 hodin 

Cikáni jdou do nebe 
Divadlo Bez zábradlí, Praha 

Zájezd na divadelní představení na počest 80. narozenin Stanislava Zindulky.  

Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice 

 

2. 5. 2012 / 16 hodin 

Dobrovolníci pro zahradu Vily Čerych 
Vzdělávací středisko Vila Čerych, Česká Skalice 

Budeme pracovat na zahradě - obnova zážitkové zahrady po zimě (nášlapná stezka, úprava kamenné 

zídky apod.) 

 

9. 5. 2012 / 18 hodin 

Břidlicový plyn versus pitná voda 
Vzdělávací středisko Vila Čerych, Česká Skalice 

Přednáška s besedou o problematice břidlicového plynu a hydraulického štěpení 

Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice a Koalice STOP HF 

mailto:infocentrum@ceskaskalice.cz
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/den-zeme-v-babiccine-udoli/
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/vychazka-nordic-walking/
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/cikani-jdou-do-nebe/
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/dobrovolnici-pro-zahradu-vily-cerych-kveten-2012/
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/bridlicovy-plyn-versus-pitna-voda/
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10. 5. 2012 / 9 - 15 hodin 

Nový občanský zákoník a jeho dopady na neziskový sektor 
Vzdělávací středisko Vila Čerych, Česká Skalice 

Seminář o novém Občanském zákoníku a možných způsobech transformace občanských sdružení, 

povede JUDr. Lenka Deverová. 

Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice 

 

6. 6. 2012 / 16 hodin 

Dobrovolníci pro zahradu Vily Čerych 
Vzdělávací středisko Vila Čerych 

Práce na zahradě v Zážitkové zahradě.  

Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice 

 

7. – 10. 6. 2012 / 9 – 16 hodin 

Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic 
Babiččino údolí 

Tradiční oživlé postavy.  

Pořádá: Správa NKP státního zámku Ratibořice, Folklorní soubor Barunka  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/novy-obcansky-zakonik/
http://www.centrumrozvoje.eu/hlavni-stranka/kalendar/dobrovolnici-pro-zahradu-vily-cerych-cerven-2012/
http://www.zamek-ratiborice.cz/kulturni-akce-/za-babickou-bozeny-nemcove-do-ratiboric-20_20cs.html
http://www.centrumrozvoje.eu/zpravy-centra/pozvanky-na-akce/


                                                                    
 

 
Newsletter je financován z podpory Královéhradeckého kraje (Programu obnovy venkova). 

 

 

 
 


