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VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ

7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdroju k

jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o

možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře

posloužit analýza finančních možností. Ta se muže skládat z analýzy rozpočtu obce,

identifikace běžných a investičních výdaju v minulosti a naplánované budoucnosti a

identifikace volných prostředku. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat

prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje

použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektu. Následně je třeba

provést analýzu ostatních vnějších zdroju financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo

nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donpr určuje pravidla

použití svěřených fondu, a proto i pravidla financování mohou n1ít vliv na škálu

realizovatelných činností.

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na

jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet

o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy

řízení projektu tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupu, a aby výsledky

naplňovaly puvodní očekávání.

7.2. Základní možnosti podpor

7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020

Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondu (ESIF). Proces

přípravy programu probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
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Grafč. 5-Alokace ESlfondu mezi programy v období 2014-2020

OPDoprava 47m1d€

lntegrovaiý reglonálni OP 4 6 mld €

OP Podnlkánf a ~nov~e pro 4 3 mld €
konkti‘enceschopnost

OP Vyzkum vývc~ a vzdělšv 28 mld €

OPŽivoü~iprostře~ 26m1d €

Program rozvoje venkova 23 mld f

OPZaiiěsln ost 2lmid€

OP TechnIcká panoc 022 mld €

OPPraha-pČ~růstu O2Omld €

OpeaČnI program Rybářs*vf 003 mld €

Národní operační programy

1. Operační proaram Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený

Ministerstvem prumyslu a obchodu;

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy;

3. Operační proaram Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;

4. Operační pro~ram Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;

5. Operační prot~ram Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;

6. Inte2rovaný ret~ionální operační pro2ram, řízený Ministerstvem pro místní

rozvoj;

‘7. Operační proaram Praha - pól mstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města

Prahy;

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
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9. Operační pro~ram Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;

10. Pro2ram rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

Programy přeshraniční spolupráce

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

2. Interre2 V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

3. Interre~ V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro

místní rozvoj;

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interre2 CENTRAL EUROPE, koordinovaný na

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

2. Program nadnárodní spolupráce Interre2 DANUBE, koordinovaný na území

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením

vlády ČR Č. 447 ze dne 12. června 2013);

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III

6. Program URBACT III

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhu stanovených na

národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových

priorit a cílu a prioritních os jednotlivých programu. Tyto okruhy se opírají o řádně

zduvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
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podrobeny dlouhé, dukladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze

strany partneru.

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortu a projednávány s relevantními

partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci

neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentu jak na úrovni ČR,

tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011 pověřeno Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR.

7.3. Doplňkové možnosti

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulu a podpor na léta 2016 -2025,

převážně z prostředků Evropského společenství.

Obec Písková Lhota má možnost využít také řadu menších programu pod záštitou

ministerstev České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory.

Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech.

Dnesjsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory

nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např.

www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech

financovaných z Evropské unie).

Duležitým zdrojem finančních zdroju mohou být také mnohá partnerství v národních

projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro

určitou cílovou skupinu obyvatel v Pískové Lhotě.

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý

materiál“, který bude pruběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích

jednotlivých členů samosprávy obce.
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Tabulka č. 17- Databáze projektu
ČÍSLC NÁZEV PROJEKTU INVESTIČNÍ NÁKLADY PRIORiTA

~ ~ VKČ

01 Zateplení a fasády ANO I 500 000,00 Kč 1 Občanská
obecních budov vybavenost

02 Pudní vestavba do ANO 500 000,00 Kč 1 Občanská
budovy obecního úřadu vybavenost

03 Dostavba a vybavení ANO 500 000,00 Kč 1 Občanská
sportovního hřiště vybavenost

04 Oprava hasičské ANO ~00 000,00 Kč 1 Občanská
zbrojnice vybavenost

05 Výstavba místních ANO 8 500 000,00 Kč 2 Inf~astruktura
komunikací obce

06 Oprava místních ANO 12 000 000,00 2 Infrastruktura
. ‚ ~č obcekomunikaci

07 Výstavba chodníků ANO 5 500 000,00 Kč 2 Infrastruktura
obce

08 Výstavba! ANO 1~ 200 000,00 Kč 2 Infřastruktura
rekonstrukce veřejného obce
osvětlení

09 Informační a orientační ANO 700 000,00 Kč 3 Cestovní ruch
systém obce

010 Letáky a informační ~4E ~00 000,00 Kč 3 Cestovní ruch
brožury

011 Napojení obce na ‘4E ~00 000,00 Kč 3 Cestovní ruch
informační systémy

012 )prava požární nádrže v ANO 1 000 000,00 Kč 4 Životní
~entru obce prostředí

013 ANO 1 500 000,00 Kč 4 ŽivotníSystem trideni odpadu
prostredi

014 NE ~00 000,00 Kč 4 ŽivotníJdrzbazelene
prostredi

015 Jýsadby parků, ANO 5 000 000,00 Kč 4 Životní
evitalizace obce prostředí

016 ~evita1izace rybníku směr ANO ~ 400 000,00 Kč 4 Životní
{ořátevská prostředí

plán
02
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rabulka Č. 18- Databáze projektu (pokračování)
ČÍSLC NÁZEV STIČNÍ NÁKLADY PRIORI A

PROJEKTU V KČ
ANO ~E

017 zpracování biomasy, ANO 3 800 000,00 Kč 4 Životní
~ompostárna prostředí

018 150000Kč 5Spolkovýa
~odpora spolků - župa komunitní
;okolská,

život
019 500 000,00 Kč 5 Spolkový a

~odpora spolků — Sbor komunitní
lobrovolných hasičů

život
020 ~odpora 300 000,00 Kč 5 Spolkový a

ednorázových komunitní
polečenských akcí život

201 podpora 300 000,00 Kč 5 Spolkový a
řolnočasových aktivit komunitní
lětí, mládeře, ale i život
eniorů
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3. úplná aktualizace územně analytických podkladu SO ORP Nymburk

Sociálnědemografická analýza SO ORP Poděbrady

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí — Změna územního plánu č. 1

Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2015 a strategie APZ pro

rok 2016— Středočeský kraj

http://portal.mpsv.cz - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí

https://www.google.cz/maps/ - Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit

mapy a najít trasy.

http://geoportal.jsdi.cz/ - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016

http://www.cd.cz/mapai - Elektronická mapa tratí

http://www.czso.cz - Oficiální stránky Českého statistického úřadu

http://www.epusa.cz - Elektronický portál územních samospráv

https://www.kr-stredocesky.cz/ - Oficiální stránky Středočeského kraje

http://www.mesta.obce.cz - Města a obce online

http://www.nmr.cz - Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj

http://www.piskova-lhota.cz/- Oficiální stránky obce Písková Lhota

http://www.mesto-nymburk.cz/- Oficiální stránky města Nymburk

http: /www.mesto-podebrady.cz/- Oficiální stránky města Poděbrady

http: /mas.podlipansko.cz/- Oficiální stránky MAS Podlipansko

http://www.pececkyregion.cz/ - Dobrovolný svazek obcí Pečický mikroregion

http://sokolpiskovalhota.webnode.cz/ - Web TJ Sokol Písková Lhota

http://www.zspiskovalhota.cz/ - Oficiální web Zemědělské společnosti Písková Lhota
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