OBNOVA A ROZVOJ VENKOVA
Ministerstvy pro místní rozvoj (MMR) ČR PROFI ŠKOLA zpracovala a administrovala projekty podpory obnovy a
rozvoje venkova na rok 2014 (termín ukončení příjmu žádostí byl do 17. února 2014, projekty byly realizovány
v letech 2014 až 2015). Dotačním titulem projektu byla podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci prostřednictvím již uvedeného podprogramu. Podporovány byly následující typy zařízení (investic).
•
•
•
•

Rekonstrukce/ vybudování zařízení pro volnočasové aktivity - hřiště, klubovny, cyklostezky, naučné stezky.
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení.
Obnova a zřizování veřejné zeleně.
Úprava veřejných prostranství.

Příjemci podpory byly obce do 3 000 obyvatel (včetně) nikoliv například obcí zřízená právnická osoba. Svazek
obcí, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Dotace byla poskytována až do
výše 70 % uznatelných nákladů akce. Minimální výše dotace byla 50 tisíc Kč, maximální výše dotace na 1 akci
pak 400 tisíc Kč. PROFI ŠKOLA konzultovala a administrovala, po přijetí žádosti, následující projekty.

Místo realizace projektu
(okres)

Zaměření projektu
(oblast)

Technické vybavení
(pořízení)

Šumperk

Dětské hřiště

Úprava plochy, dětské herní prvky

Olomouc

Dětské hřiště

Úprava plochy, stavební úpravy, dětské herní prvky

•

Pokud šlo o konkrétní typy aktivit a akcí, byly tříděny podle věkových skupin, pro něž jsou určeny. U
věkové skupiny dětí do 3 let a jejich rodičů šlo například o vytvoření podmínek pro vzájemné setkávání v
místech s bezpečným přístupem, kde se mohou doplňkově pořádat s přispěním dalších občanů obce také
kulturní akce (výstavy, divadelní představení, další akce kulturního typu) nebo sportovní soutěže.

•

Akce pro děti od 3 do 6 let se vázala na předškolní zařízení. Děti ve spolupráci s učitelkami ze školky se
zapojily na její vybavení, zařízení zahrady a hřiště a na kvalitní a pro pohyb dětí bezpečné přístupové
komunikace spojující místa významná pro získávání životních zkušeností dětí. Tedy bydliště, školku, později
i zařízení sloužící obchodu a službám.

•

Pro věkovou skupinu 6 - 10 let se rozšířil akční rádius - prostorově i zájmově. Do mimoškolních aktivit byly,
podle možnost, zapojení nejen učitele, ale i místní spolky, aby děti měly větší prostor pro formulace,
přípravu a předkládání svých nápadů i konkrétních návrhů. Zvyšující se mobilita dětí v tomto věku zájem o
jízdu na kolech, skateboardech nebo kolečkových bruslích, své místo měly i cyklostezky, byl podchycen
zájem o přírodu (péče o biotypy) a práci na zahradě (výsadba a kultivace stromů a rostlin).

•

Děti ve věkové skupině 10 - 14 let již potřebují vedle dostatečného venkovního prostoru i místa a
příležitosti pro vzájemné setkávání a sebevyjádření. Vhodné akce pro tuto věkovou skupinu proto byly
zaměřeny například na zřizování kluboven a sportovišť a vytváření podmínek pro vznik zájmových aktivit.

•

Mládež ve věku 14 - 18 let převzala část odpovědnosti za rozvoj obce. Šlo o uplatnění a vstřícný přístup
vedení obce do zapojení do místních aktivit integrací mládeže do života obce (omezení procesu migrace).
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