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Úvod. 

I přes oslabení hospodářské situace občanů i státu v důsledku koronavirové epidemie jsou ekonomické potřeby lidí v zásadě 

naplněny. Území Rychnovska je dlouhodobě hospodářsky, ekologicky i společensky stabilní, bez dramatických otřesů, životní 

úroveň občanů je nadprůměrná i v rámci ČR. V území se nenachází kompaktní sociálně vyloučená lokalita ani větší skupina 

sociálně vyloučených občanů.  

Na druhé straně přinesl ekonomický růst předcházejících let i přebujelost, nestřídmost, ztrátu měřítka a míry potřeb, přání a 

požadavků, které dramaticky vygradovaly nárazem na neočekávanou a dosud nepoznanou pandemii. Důsledkem je nejistota, 

strach, pochybnosti, omezení plánů, vyčkávání. Většina občanů raději volí PASIVITU než další ZKLAMÁNÍ. 

Za svůj úkol proto Místní akční skupina Sdružení SPLAV pokládá využití této rozporuplné situace k upozornění a povzbuzení 

zájmu občanů o trvalé a celospolečensky významné hodnoty, jako je udržitelnost, zodpovědnost, sounáležitost, spolupráce, a 

to jak v místním, tak i mezinárodním rozsahu.  Vizí, se kterou Místní akční skupina Sdružení SPLAV vstupuje do období 2021-

27 je: HOSPODÁŘSKÁ STABILITA REGIONU JE PŘÍLEŽITOSTÍ K NACHÁZENÍ NOVÝCH SPOLEČNÝCH HODNOT A 

JEJICH SDÍLENÍ 

Příkladem hledání a nacházení společných hodnot je spolupráce Místní akční skupiny Sdružení SPLAV a firmy ŠKODA AUTO. 

I když priority obou subjektů – regionálně zaměřené neziskové organizace a podnikatelského gigantu, mohou být různé, 

ukazuje se, že vnímání souvislostí průmyslového rozvoje, zájem o dlouhodobě vyvážený rozvoj regionu a potřeba pěstování 

vztahů a vazeb s místními komunitami je na obou stranách. Sdružení SPLAV klade důraz na vytváření stabilního podnětného 

prostředí pro trvalé obyvatele, zájmem firmy ŠKODA AUTO je dlouhodobá udržitelnost podnikatelských aktivit v regionu. Proto 

Sdružení SPLAV i firma Škoda nyní i v budoucnu plánují celou řadu aktivit, které by měly přispět ke spokojenému soužití 

stálých i nových a přechodných obyvatel obcí Rychnovska a posílit jejich zájem žít a pracovat právě zde. Zároveň by oba 

subjekty chtěli být příkladem partnerství a prospěšné spolupráce i pro další území České republiky. 

Jedním z výsledků navázané spolupráce jsou grantové programy zaměřené na podporu spolupráce místních komunit.  

 

Název grantového programu:  Moderní útočiště ve veřejném prostoru 

Cíl: Vzájemná spolupráce občanů zlepšuje kvalitu života v obci. Obce, podnikatelé a neziskový sektor spolupracují 

na rozmanitých aktivitách. 

Odůvodnění:  Lidé stále více potřebují  moderní technologie. Doma i v zaměstnání využíváme satelitní přenosy, 

mobilní telefony, výpočetní techniku, virtuální komunikační sítě, elektronické přístroje, automaty, roboty.  Veřejný 

prostor za tímto „soukromým“ pokrokem zaostává. Z obcí mizí telefonní budky, pošty, prodejny, tedy místa, odkud 

bylo možné zatelefonovat, poslat dopis, koupit potřebné zásoby, ale i setkat se, poradit si, popovídat. Obyvatelé 

obcí se uzavírají s komunikací doma, veřejný prostor se vyprazdňuje a obce se vylidňují. Přitom  společně strávený 

čas, zážitky, spolupráce a přátelství sousedů, vrstevníků, spoluobčanů je živnou půdou venkovského života. 

Je potřeba nenáročným, ale moderním způsobem podpořit setkávání a společné trávení volného času venkovských 

občanů ve veřejném prostoru. K tomu je mnohde možné využít stávající nevyužívané, neudržované či nevhodně 

vybavené prostory a současně tak přispět i ke zkrášlení obce. V obcích se nachází řada příležitostí, jak vylepšit 

prostředí, rozšířit místní nabídku, upevnit vztahy komunit. Příležitosti však nejsou dobře využívány, protože 

jednotlivé zájmové skupiny nemají samostatně dost nápadů, sil či finančních prostředků.  

Tento grantový program nabízí řešení situace spoluprací tří skupin podílníků  -  dobrovolné práce místních aktivistů, 

finančního příspěvku obce ( případně i dalších místních subjektů) a jejího administrativního a technického zázemí, 

a grantu firmy ŠKODA AUTO.   

Podporované aktivity: obnovení či změna účelu, úprava a vybavení drobných objektů (zastávkových přístřešků 

HD, kůlen, skladů, garáží, prodejen,….)  a souvisejících ploch na veřejných prostranstvích pro veřejné účely a 

komunitní život v obci.  

Grant firmy ŠKODA AUTO lze využít na:  nákup materiálu, vybavení a služeb souvisejících se realizací projektu. 
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Umístění: obce na území MAS Sdružení SPLAV (viz mapka) 

Příjemci: školy, neziskové organizace, fyzické a právnické osoby 

Termíny:  

o Podání žádosti o grant do 31.10. 2021 

o Vyrozumění o výsledku grantového řízení do 30.11.2021 

o Realizace záměru 1.1.2022 – 30.9.2022, vyúčtování do 31.11.2022 

 Podmínky: 

1. Na přípravě, realizaci a udržitelnosti záměru by se měly aktivně a prokazatelně podílet minimálně tyto 
subjekty: 

• Iniciativní skupina místních občanů se společným zájmem (spolky, sdružení, školy, 

neregistrované skupiny mládeže,..) 

• Obec 

2. Možná forma vlastního podílu na realizaci projektu: 

• Dobrovolná práce (vlastní kalkulace žadatele) 

• Věcné plnění (materiál, vybavení) 

• Finanční prostředky (žadatel, partneři) 

3. Realizované záměry musí být: 

• Zdarma veřejně přístupné  

• Dlouhodobě funkční a potřebné 

• Udržitelné a udržované občany obce min. 10 let od ukončení realizace  

• Ekologické, provozně nenáročné 

• Novátorské, reflektující potřeby občanů  

4. Realizační tým bude složen ze zástupců zúčastněných subjektů pod vedením zástupce iniciativní 

skupiny   

5. Realizace záměru bude průběžně dokumentována (Kronika realizace) a veřejně publikována 

Výše grantu: max. 100 000 Kč, max. podíl grantu 75% celkových nákladů projektu, vlastní podíl min. 25%,  grant 

bude poskytnut zálohově. 

Požadované přílohy žádosti: 

1. Popis projektu, rozpočet, jednoduchá výkresová dokumentace, harmonogram realizace 
2. Doklad o spolupráci s rozepsáním formy účasti  spolupracujících subjektů na přípravě, realizaci a 

udržitelnosti a jejich podpisem  

 

Požadované přílohy vyúčtování: 

1. Účetní doklady celkových nákladů projektu 

2. Kronika realizace 

 

Hodnocení žádostí: 

Podané žádosti o grant budou hodnoceny komisí složenou ze zástupců MAS Sdružení SPLAV a firmy ŠKODA 

AUTO podle těchto kritérií: 

• Kvalita partnerství 

• Podíl dobrovolné práce 

• Víceúčelovost 
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• Nápaditost 

• Ekologický a estetický přínos 

• Souvislost s dalšími aktivitami v obci (projekty, akce,..) 

 

 
 

 

 

Zpracovali pracovníci ŠKODA AUTO a Sdružení SPLAV, z.s. 

 


