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Členství statutárního města Přerova ve svazech a sdruženích
rekapitulace

SHSČMS

Svaz měst a 

obcí

Sdružení obcí 

Střední 

Moravy

Regionální fond 

pro přípravu 

projektů

Sdružení 

cestovního 

ruchu Střední 

Morava „OK 4 EU“

„OK 4 

Inovace“

Asociace 

měst pro 

cyklisty

3322  5229 6409  5229 6409  5329 3636  5229 2143  5229 3636  5229 3636  5229 6409 5229

členský 

příspěvek na 

obyvatele

1,--
1,80 + 

10.000,-
4,-- 3,-- 3,--

částka 

vyměřena 

sdružením

částka 

vyměřena 

sdružením

částka 

vyměřena 

sdružením

Platba

46.000,-- 93.000,-- 184.000,-- 138.000,-- 138.000,-- 40.000,-- 200.000,-- 10.000,--

Základní cíle jednotlivých sdružení jsou jasně definovány. Ovšem určení jasných „hmatatelných“ přínosů nelze vždy jasně definovat. Možnost 
podílet se aktivně na tvorbě legislativy, solidárnost s malými městy či obcemi, spolupráce a tvorba materiálů k projednání v Parlamentu či vládě 
ČR, prosazování společných zájmů daného území (např. kraje) – jsou tyto příklady „hmatatelnými“ přínosy? Asi ne, ale i přesto je jejich přínos 
pro město nezanedbatelný. Vše nelze vyjádřit dogmatickými čísly.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
- Vystoupení člena ze Sdružení musí být oznámeno písemně výboru Sdružení. Za termín vystoupení je považováno datum doručení 

písemného oznámení o vystoupení sekretariátu Sdružení. Členské příspěvky zaplacené ke dni vystoupení se nevracejí.
Mgr. Švástová: zůstat
Náměstek Měřínský: zůstat
Náměstek Košutek: zůstat
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Mgr. Pospíšilová - ani jedno sdružení nezbytně nutné a jimi zatím poskytované informace nejsou pro práci stěžejní.
Ing. Novotná: zůstat

Základní cíle:
- aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, i s ohledem na životní prostředí
- popularizace a propagace významu kulturního dědictví, zejména historických sídel
- pořádání akcí, vydávání tiskovin, poskytuje veřejnosti informace
- spolupracuje s jinými subjekty podobného zaměření u nás i v zahraničí

Přínosy:
Přínos pro město z členství v Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zejména v propagaci historických hodnot města v rámci ČR 
(kromě zmíněných Dnů evropského dědictví např. publikace "20 let programů regenerace MPR a MPZ"). Dále v roce 2010 město Přerov 
zvítězilo v krajském kole soutěže (pořádané SHS a Min. kult.) za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ za rok 2009 (odměna 
100 000,- Kč). Zástupce města se každoročně účastní celostátní konference SHS (výměna informací).

Doplnění 11/2014 – Mgr. Švástová: 
Význam členství Přerova ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

- SHS ČMS 1x za rok pořádá odborné konference k jednotlivým problémům řešeným v souvislosti s kulturním a přírodním dědictvím ČR
- SHS ČMS bylo u zrodu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR a pod vedením  Ministerstva 

kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Sdružením, se stav památkově chráněných oblastí průběžně a viditelně zlepšuje. 
K 20. výročí tohoto programu byla vydána publikace, ve které se prezentovala města se svými úspěchy při obnově památek

- SHS ČMS je od r. 1991 pořadatelem Dnů evropského dědictví (EHD), které probíhají po celé republice v září, jsou vydávány 
katalogy památek  zpřístupněných v rámci EHD. Novinkou v roce 2012 byla spolupráce s firmou Seznam.cz, která připravila mobilní  aplikaci 
umožňující plánovat návštěvu a prohlížet památky přihlášené k EHD účastníkům akce přímo ve svých  mobilech.

- SHS ČMS pořádá fotografickou soutěž Mladí fotografují památky
- SHS ČMS pořádá ve spolupráci s NPÚ soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru 

staveb - Památka roku 
- SHS ČMS od r. 2013 pořádá u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který se pravidelně slaví 18. dubna, akci Brány památek dokořán, 

kdy členská města připravují pro veřejnost městské akce - prohlídky památek, prohlídkové okruhy atd.
- SHS ČMS pořádá  ve spolupráci s městy "Putování po historických městech"

Nejen všechny tyto akce, ale i města, která jsou do nich zapojena, jsou Sdružením propagována na webových stránkách, např. www.historickasidla.cz, v tisku 
i televizi.
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Doplnění 11/2014 – Mgr. Pospíšilová
V roce 2012 jsme ředitelům MŠ a ZŠ přeposílali nabídku k účasti v projektu zaměřeném na popularizaci kulturního dědictví - především 
historických sídel, cílem projektu bylo zpracování metodiky. Spolupráci mezi SHSČMS zprostředkovávalo oddělení ochrany životního 
prostřední a památkové péče. V únoru 2014 jsme přeposílali nabídku sdružení na účast žáků ve fotografické soutěži Mladí fotografují památky.

Svaz měst a obcí
- Členství ve Svazu zaniká dnem doručení usnesení zastupitelstva členské obce, městského obvodu nebo městské části nebo doručením 

rozhodnutí statutárního orgánu právnické osoby o vystoupení ze Svazu Předsednictvu Svazu.
- Zaplacené roční členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství nevracejí.

Náměstek Měřínský: zůstat s ?
Náměstek Košutek: zůstat
Ing. Novotná: zůstat

Základní cíle, které současně obsahují i „nehmatatelné“ přínosy:
- hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve svazu v duchu principů Evropské charty místní samosprávy
- vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek, společných pro členy svazu
- předkládat Parlamentu, vládě, orgánům kraje, apod. požadavky obcí
- hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí u orgánů Evropských společenství
- spolupracovat se zahraničními organizacemi apod.

Sdružení obcí střední Moravy
- Členství ve SOSM zaniká: 

o po uplynutí 30 dnů ode dne doručení písemné rezignace člena na členství správnímu výboru SOSM 
o pokud obec nezaplatí dva roky po sobě členský příspěvek

Náměstek Měřínský: posílení postavení v souvislosti s ITI 
Náměstek Košutek: posílení postavení v souvislosti s ITI
Ing. Novotná: zůstat
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Základní cíle, které současně obsahují i „nehmatatelné“ přínosy:
- koordinace postupu při řešení rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, kulturního a sociálního života
- spolupráce s poslanci, spolupráci s jinými samosprávnými celky
- společné úsilí o zvýšení dotací na střední Moravu
- spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, 
- vzájemná informovanost
- podpora výstavby komunikací, moderních inženýrských sítí 

Regionální fond pro přípravu projektů
- V případě zániku členství ve Sdružení obcí Střední Moravy zaniká i členství v Regionálním fondu pro přípravu projektů.

- Náměstek Měřínský: posílení postavení v souvislosti s ITI 
- Náměstek Košutek: posílení postavení v souvislosti s ITI
- Ing. Novotná: zůstat

Ing. Gala: ke zvážení – solidarita a výše příspěvku
Ing. Novotná: zvážit

Základní cíle:
- zřízen za účelem shromáždění prostředků na podporu jednotlivých obcí při přípravě projektů vhodných pro vyhlašované dotační 

programy

Přínosy:
Tento fond je solidární k malým obcím a umožňuje jím zpracovávat potřebné projektové dokumentace. Nicméně i město Přerov z tohoto fondu 
obdrželo dotaci 302 500,-Kč na přípravu strategického plánu na roky 2014-20 a 27 770,-Kč na projektovou dokumentaci „Řešení převedení 
cyklistů pod mostem ev.č.43415-1“ - Jedná se o grymovský most.
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Doplnění 11/2014 – Ing.Gala

Zde záleží na úhlu pohledu. Tento fond  využívá principu solidarity. Umožňuje malým obcím zpracovávat potřebné projektové práce. I město 
Přerov z tohoto fondu obdrželo dotaci na přípravu strategického plánu na roky 2014-20 částku 302 500,- Kč a na projektovou dokumentaci 
„Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č.43415-1“ (Grymovský most) částku 27 770,-Kč.
Pokud přijmeme princip solidarity s malými obcemi, tak členství ponechat. Popřípadě zvážit výši finančního příspěvku.

Sdružení cestovního ruchu  Střední Morava
- Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena ze Sdružení. Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit Správní radě.
- Vystoupit ze Sdružení lze pouze k poslednímu dni kalendářního roku, v němž člen předložil Správní radě oznámení. Zaplacené roční 

členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě zániku členství za existence Sdružení nevracejí; majetkové vypořádání 
se neprovádí. 

Náměstek Měřínský: vystoupit
Náměstek Košutek: vystoupit
Ing. Novotná: vystoupit

Základní cíle, které současně obsahují i „nehmatatelné“ přínosy:
- rozvoj a koordinace cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava
- zpracovávání strategických a koncepčních dokumentů
- vydávání propagačních tiskovin, prezentace regionu na vlastních webových stránkách (www.centralmoravia-tourism), prezentace v tisku 

a dalších médiích, prezentace na veletrzích cestovního ruchu, vytváření turistických balíčků apod. 
- vytváření filozofie informačně navigačního systému s následným značením tras 
- vytváření partnerství, spolupráce, výměna zkušeností

Doplnění 11/2014 – D. Novotná
- rámci projektu  Po stopách Žerotínů pořídlo sdružení 3 výstavní panely v ceně 36 tisíc Kč (část putovní výstavy – nyní k vidění na 

nádvoří přerovského zámku 
- obsah spolupráce neodpovídá výši vynaložených prostředků 
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OK4EU
- Členství zaniká vystoupením ze sdružení. Účinky nastávají okamžikem doručení písemného vystoupení správní radě příslušného sdružení

Náměstek Měřínský: vystoupit
Náměstek Košutek: vystoupit
Mgr. Pospíšilová - ani jedno sdružení nezbytně nutné a jimi zatím poskytované informace nejsou pro práci stěžejní.
Ing. Gala - posečkat na valnou hromadu a rozhodnout zda členství ano či ne po valné hromadě

Základní cíle:
- zastupování zájmů členů sdružení – subjektů se sídlem na území Olomouckého kraje v institucích Evropské unie
- zprostředkovávání příležitostí, které plynou z členství České republiky v Evropské unii
- sledování evropské legislativy, informování členů sdružení o změnách
- udržování kontaktů se zástupci evropských institucí
- předávání informací o dotačních titulech, navazování nových partnerství v evropských sítích a sdruženích
- sledování možnosti školení a stáží pro odbornou veřejnost
- propagace Olomouckého kraje v Bruselu

Přínosy:
Vlastní město využívá informace ohledně vývoje kohezní politiky EU v nadcházejícím období 2014-20, v aktivitách není přímo zapojeno. Z 
aktivit, které mají přímou vazbu na instituce působící v Přerově -Sdružení vyhledalo Okresní hospodářské komoře partnery, aby se mohla 
přihlásit do výzvy Programu celoživotního učení (část Leonardo), výstupem má být mezinárodní projekt  k přenosu zkušeností začínajícím 
podnikatelům jejich zkušenějšími kolegy.

Doplnění 11/2014 – Mgr.Pospíšilová

Sdružení zasílá odboru nabídky zahraničních partnerů na spolupráci v projektech, nyní aktuálně Erasmus+. Tyto nabídky jsou přeposílány do ZŠ 
a SŠ, protože partneři hledají obvykle jako partnera nějakou organizaci. 
V srpnu 2014 jsme zjišťovali, kdo tyto nabídky využil. Dle sdělení ředitelů škol se nikdo těchto aktivit neúčastní. Problémem je, že sdružení dle 
svého vyjádření nemůže za organizaci zpracovat projektovou žádost nebo jí pomoci s konkrétní žádostí, může poskytnout jen obecné rady a 
pokyny.

Doplnění 11/2014 – Ing. Gala
Odbor rozvoje není přímo v aktivitách tohoto sdružení zapojen, získává informace hlavně o komunitárních programech-využitelnost není příliš velká, 
informace jsou přeposílány na odbor školství, který je dále posílá na školy. 
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Názor ředitelky Okresní hospodářské komory Přerov-účastní se jednání, které jsou vyvolané tímto sdružením, dostávají informace o dotačních titulech 
(využitelnost těchto informací není příliš velká)sdružení není nezbytné pro aktivity hospodářské komory. Vysoká škola logistiky není příliš spokojena, čeká na 
valnou hromadu, která proběhne v lednu 2015 a o setrvání členství  rozhodne po valné hromadě.

Závěr: posečkat na valnou hromadu a rozhodnout zda členství ano či ne po valné hromadě

Přehled činností získaný od tohoto sdružení

Statutární město Přerov je zakládajícím členem zájmového sdružení OK4EU, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje při Evropské unii. Sdružení se od 
počátku své činnosti zaměřuje na budoucnost kohezní politiky po roce 2013. O programovém období 2014-2020 informuje své členy, účastní se v Bruselu 
pracovních jednání jak v institucích (zejména Evropská komise), tak i na Stálém zastoupení ČR při EU (SZ ČR při EU). OK4EU vypracovalo v červnu 2014 
souhrnný dokument o ITI v zemích V4, který byl předán představitelům statutárního města Přerova. V roce 2014 zajistilo OK4EU prezentaci 
Středomoravské aglomerace tvořené městy Olomouc, Přerov a Prostějov a jejich okolím. Akce se uskutečnila 8. 10. 2014 v průběhu Evropského týdne
regionů a měst (Open Days) v Bruselu a spolu s českou aglomerací byla zástupcům institucí EU (Evropská komise) a odborné veřejnosti představena ITI z 
Velké Británie a Slovenska. Akci navštívilo ca 60 zájemců z několika evropských zemí. 

ČINNOST OK4EU 2014 
Sdružení připravuje na území Olomouckého kraje vzdělávací aktivity spojené s problematikou komunitárních programů (dotační tituly EU administrované 
přímo Evropskou komisí). Zástupci města byli pozváni na všechny relevantní semináře, které jednak představily možnosti čerpání finančních prostředků z 
těchto programů, dále proškolily účastníky v přípravě projektové žádosti. Jednalo se o semináře k následujícím programům: 
- Evropa pro občany (11. 2. 2014, Olomouc) 

- Erasmus+ KA1 (26. 2. 2014, Olomouc) 

- Erasmus+ KA2 (26. 2. 2014, Olomouc) 

- Erasmus+ Mládež (26. 5. 2014, Olomouc) 

- Dotace pro obce (5. 11. 2014, Olomouc) 

Výstupem ze seminářů pořádaných sdružením je proškolení účastníků v projektových dovednostech a zprostředkování kontaktů na zahraniční partnery dle 
poptávky (např. ZŠ Přerov, Svisle 13). Seminářů se zúčastnili zástupci následujících organizací: SVČ ALTAS a BIOS, ZŠ Za Mlýnem Přerov, SOŠ 
živnostenská Přerov, SŠ technická Přerov, Klub DUHA Přerov a VŠLG Přerov. Pro TK Přerov připravilo sdružení souhrn dotačních příležitostí. 
OK4EU se zapojilo do představení rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace Horizon 2020, které se uskutečnilo v prostorách společnosti Meopta –
optika, s.r.o. dne 24. 6. 2014. Sdružení zajistilo účast národní kontaktní pracovnice z TC AV ČR Ing. Hillerové na semináři. 2 OK4EU dlouhodobě 
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spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou Přerov, předává komoře nabídky na spolupráci se zahraničními partnery. OK4EU komoře dle poptávky nalezlo 
vhodné partnery pro mezinárodní projekt, v roce 2014 zprostředkovalo možnost zapojení do mezinárodního projektu z programu Erasmus pro mladé 
podnikatele. 
V roce 2014 předalo sdružení přibližně 150 výzev a partnerských nabídek z komunitárních programů, které byly určeny jak pro samotné město, tak pro školy, 
podnikatele, zástupce neziskového sektoru aj. ve městě. Tyto informace jsou dle informací vedoucích odborů Magistrátu města Přerova předávány 
jednotlivým organizacím na území města, a město tak funguje jako příjemce všech informací. 
OK4EU propaguje statutární město Přerov na akcích pořádaných v Bruselu tištěnými materiály a drobnými upomínkovými předměty. V roce 2014 se jednalo 
např. o Rok českého filmu 2014 (9 filmových představení), výstava fotografií Iluze reality/Realita iluzí, Open Doors Day (Den otevřených dveří evropských 
institucí), Pracovní snídaně pro zástupce evropských regionů k programu Erasmus+, prezentace na College of Europe v Brugách, prezentace na International 
Bazaar v Lucemburku, prezentace v České škole bez hranic Brusel aj. OK4EU se aktivně zapojilo do více než 20 akcí, které se na území Bruselu i v jeho okolí 
uskutečnily. V rámci propagace zviditelňuje statutární město Přerov, předává tištěné materiály a mapy a pomáhá s utvářením pozitivního obrazu města v 
zahraničí.
Níže jsou stručně popsány základní plánované aktivity sdružení pro rok 2015 a 2016. Dle poptávky členů jsou aktivity průběžně doplňovány v rámci daného 
kalendářního roku. OK4EU bude činnost doplňovat i dle podnětů vedení statutárního města Přerova, jak v oblasti odborných aktivit (vzdělávací akce v 
regionu i v Bruselu), tak i v oblasti prezentace (Brusel). 3 

NÁVRH ČINNOSTI 2015 
Plánované aktivity: 
� Poradenství o dotačních příležitostech 

V roce 2015 bude s ohledem na zkušenosti z let 2011-2014 dále posilována informační a poradenská funkce zastoupení přímo v regionu. Osvědčila se forma 
individuálního předávání informací o výzvách a partnerských nabídkách a následného poradenství při sestavování projektové žádosti. Sdružení se v novém 
programovém období zaměří na programy, o které je největší zájem (programy Erasmus+, Horizon 2020, Evropa pro občany aj.), připraví 6 vzdělávacích 
aktivit. OK4EU bude přenášet aktuální informace z Evropské komise, v Bruselu bude členům aktivně vyhledávat zahraniční partnery. Semináře a školení 
budou financovány z rozpočtu sdružení a výstupem ze školicích aktivit bude podpora 20 projektů podaných do vyhlášených výzev. Kromě informačních 
seminářů připraví sdružení ca 25 souhrnů dotačních příležitostí z komunitárních programů pro zájemce. 
� Reprezentace zájmů členů v Bruselu 

Sdružení připravuje odborné aktivity v Bruselu, kde jednotliví členové představují svá stěžejní témata (viz programové období 2014-2020, problematika 
zaměstnanosti, přeshraniční trh práce, zdravotnictví, vzdělávání apod.). V organizaci těchto akcí bude sdružení pokračovat i v roce 2015, v plánu jsou 2 velké 
odborné akce v Bruselu. Na těchto seminářích, příp. debatách vystoupí zástupci členů, kteří budou prezentovat podstatná témata daného člena. Výstupem je 
rozšíření této informace do bruselského prostředí, navázání nových kontaktů se zástupci evropských institucí, obecná prezentace regionu. Sdružení bude hradit 
pořádání těchto aktivit ze svého rozpočtu. 
� Pracovní stáže v Bruselu 
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OK4EU poskytuje možnosti pracovních stáží v Bruselu, aktivně vyhledává nové příležitosti pro své členy. Nabídka bude rozšířena oproti současným 
možnostem, sdružení nabídne alespoň 10 míst pro dlouhodobé odborné stáže, která budou moci členové využít. Aktivity budou hrazeny z prostředků 
dotačních titulů (např. pracovní stáže Erasmus+), sdružení může stáže ve vybraných případech spolufinancovat (zejména stáže v kanceláři OK4EU). 4 

� Krátkodobé studijní pobyty 

Sdružení naváže na zaměstnancům KÚ OK poskytované odborné studijní pobyty na zastoupení a nabídne svým členům krátkodobé pobyty (max. 10 dnů), v 
rámci nichž členové vyšlou své zaměstnance do Bruselu. OK4EU bude koordinovat přípravu studijního pobytu, sestaví pro účastníka program, bude ho 
doprovázet v průběhu pobytu na schůzkách, vyhodnotí s ním přínosy pobytu pro jeho další činnost. Takto mohou být proškoleny 4 osoby (2 osoby v období 
leden-červen, 2 osoby v období září-prosinec) za rok. Studijní pobyty budou částečně dotovány z rozpočtu sdružení, většinu nákladů bude hradit člen sdružení, 
jehož zástupce se studijního pobytu zúčastní. 
� Technicko-administrativní podpora členů v Bruselu 

Sdružení působí jako servisní organizace pro své členy směrem k Bruselu, od roku 2011 poskytlo své služby celkem 327 osobám. Snahou sdružení bude v 
následujících letech zvýšit počet členů, kteří přijedou do Bruselu na pracovní cestu. Pro tyto případy nabídne OK4EU kompletní servis spojený s vyhledáním 
vhodné letenky, ubytováním, domluvou pracovních setkání, tlumočením na setkáních apod. V případě pracovních cest se jedná o krátkodobý pobyt (do 4 dnů 
včetně cesty), nelze je zaměňovat s odbornými stážemi, studijními pobyty. Sdružení bude poskytovat servis v Bruselu v rámci své činnosti, náklady bude 
hradit daný člen, možností je získání finančních prostředků z veřejné zakázky na organizaci pracovní cesty větší skupiny (viz roky 2011, 2013). V plánu je 
příprava pracovní cesty pro alespoň 40 osob z regionu. 
� Prezentace Olomouckého kraje v Bruselu 

OK4EU bude aktivně prezentovat všechny členy sdružení v Bruselu. Sdružení připraví 5 prezentačních aktivit, které bude financovat ze svého rozpočtu. 
Výstupem bude předem zvolený počet návštěvníků dané akce a získání nových kontaktů na pracovníky evropských institucí. 
� Předávání informací z Bruselu 

Sdružení bude pokračovat v předávání informací z Bruselu směrem do regionu. Členové budou informování o vývoji a změnách v zásadních evropských 
politikách. V souladu s dosavadní činností budou předávány informace o zahraničních příležitostech a akcích (možnosti prezentace členů v Bruselu, zápisy z 
odborných seminářů, konferencí a informačních dnů, 5 předávání kontaktů). Výstupem bude 50 seminářů aj. akcí, které zástupci sdružení navštíví místo svých 
členů v Bruselu, tím dojde k úspoře nákladů členů sdružení. 
� Rozšiřování kontaktů v Bruselu 

OK4EU bude navazovat nové kontakty v bruselském prostředí. V roce 2015 bude pozornost soustředěna zejména na navazování kontaktů s nově zvolenými 
europoslanci. Rozšiřována bude dále síť kontaktů s dalšími regionálními zastoupeními, odbornými sítěmi a platformami. Výstupem z této činnosti budou 
společně pořádané akce, příp. odborné stáže na vybraných místech. Sdružení bude financovat výstupy ze svého rozpočtu. 
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Shrnutí: Sdružení poskytuje svým členům servis ve vztahu k Evropské unii. Hlavní funkce regionálního zastoupení v Bruselu jsou: informační, školicí, 
konzultační, logistická a organizační, reprezentační a propagační. V roce 2015 je v plánu připravit 6 vzdělávacích aktivit o komunitárních programech, 
podpořit až 20 projektů, zorganizovat 2 odborné akce v Bruselu, nabídnout 10 míst na pracovní stáž, proškolit v Bruselu zástupce členů, poskytnout 
organizační zázemí 40 osobám z regionu při pracovní cestě do Bruselu, připravit 5 prezentačních aktivit v Bruselu, informačně pro své členy pokrýt až 50 
seminářů a jiných odborných akcí v Bruselu. OK4EU bude veškeré své aktivity připravovat s ohledem na aktuální poptávku ze strany členů. V případě 
aktivního přístupu členů ke sdružení může sdružení rozsah aktivit zvyšovat, upravovat jednotlivé priority a doplňovat výčet činností. Přesný výčet aktivit 
podléhá schválení valnou hromadou sdružení a je znám na konci kalendářního roku předcházejícího danému roku. 6 
NÁVRH ČINNOSTI 2016 
Plánované aktivity: 
� Poradenství o dotačních příležitostech 

V roce 2016 bude zvýrazněna pozice sdružení jako dominantního subjektu v Olomouckém kraji v oblasti informování a poradenství o komunitárních 
programech. Sdružení připraví 8 vzdělávacích aktivit zaměřených na předání informací a rozvoj projektových dovedností. V roce 2016 bude mít sdružení k 
dispozici seznam několika desítek subjektů, které s jeho pomocí v předchozích letech žádaly o dotace. V době vyhlášení výzvy bude informační činnost 
zaměřena na požadované části projektového cyklu (hledání zahraničního partnera, správné sestavení rozpočtu, jazyková korektura žádosti apod.), bude 
přesnější a adresnější. Semináře a školení budou financovány z rozpočtu sdružení a výstupem ze školicích aktivit bude podpora 30 projektů podaných do
vyhlášených výzev. 
� Reprezentace zájmů členů v Bruselu 

Sdružení připravuje odborné aktivity v Bruselu, kde jednotliví členové představují svá stěžejní témata. V organizaci těchto akcí bude sdružení pokračovat i v 
roce 2016, v plánu jsou 3 odborné akce v Bruselu. Na těchto seminářích, debatách vystoupí zástupci členů, kteří budou prezentovat vybraná témata. 
Výstupem je rozšíření dané informace, navázání nových kontaktů, prezentace regionu. Sdružení bude hradit pořádání těchto aktivit ze svého rozpočtu. 
� Pracovní stáže v Bruselu 

Nabídka odborných stáží bude oproti rokům 2014-2015 rozšířena, sdružení nabídne alespoň 15 míst pro dlouhodobé stáže, která budou moci členové využít. 
Očekává se rozšíření počtu nabízených míst s ohledem na nové české zástupce v Evropském parlamentu, vyjednání možnosti stáží na Stálém zastoupení ČR 
při EU apod. Aktivity budou hrazeny z prostředků jiných zdrojů (např. pracovní stáže Erasmus+), sdružení může stáže ve vybraných případech 
spolufinancovat ze svého rozpočtu (zejména stáže v kanceláři OK4EU). 
� Krátkodobé studijní pobyty 

Po vyhodnocení zkušenosti z roku 2015 nabídne sdružení svým členům krátkodobé pobyty, v roce 2016 může být proškoleno 8 osob (5 osob v období leden-
červen, 3 osoby v období 7 září-prosinec). Pobyty budou sestaveny dle poptávky členů, očekává se zvýšený zájem měst a neziskových organizací o tuto 
možnost. Studijní pobyty budou částečně dotovány z rozpočtu sdružení, většinu nákladů bude hradit člen sdružení, jehož zástupce se studijního pobytu 
zúčastní.
� Technicko-administrativní podpora členů v Bruselu 
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V návaznosti na pracovní cesty členů sdružení poskytne OK4EU podporu pracovních cest členů do Bruselu. Sdružení nabídne kompletní služby spojené s 
vyhledáním vhodné letenky, ubytováním apod. OK4EU bude poskytovat servis v Bruselu v rámci své činnosti, náklady bude hradit daný člen, možností je 
získání finančních prostředků na organizaci pracovní cesty větší skupiny z veřejných zdrojů. V plánu je příprava pracovní cesty pro 60 osob z regionu. 
� Prezentace Olomouckého kraje v Bruselu 

OK4EU bude aktivně prezentovat všechny členy sdružení v Bruselu, v roce 2016 připraví 8 prezentačních aktivit, které bude financovat ze svého rozpočtu. 
Výstupem bude předem zvolený počet návštěvníků dané akce a získání nových kontaktů na pracovníky evropských institucí. Sdružení v této věci bude 
spolupracovat s ostatními českými, příp. partnerskými regiony v Bruselu. 
� Předávání informací z Bruselu 

OK4EU bude v této oblasti působit jako informační kancelář poskytující zprávy o aktuálních příležitostech plynoucí z členství ČR v EU. Budou poskytovány 
informace odborného rázu o zásadních evropských tématech. Sdružení bude na žádost svých členů navštěvovat semináře, konference a informační dny, zasílat 
z těchto akcí zápisy a zprostředkovávat kontakty na zahraniční účastníky. Sdružení je tímto způsobem schopno přinést výraznou úsporu nákladů svým členům 
na cestovném. Zprostředkovány budou i komerční příležitosti pro subjekty z regionu (navazování obchodních kontaktů, prezentace produktů z kraje, účast na 
veletrzích a prodejních akcích). 
� Rozšiřování kontaktů v Bruselu 

Sdružení bude usilovat o prohlubování stávajících kontaktů a spolupráce. Bude posílena komunikace s členy Evropského parlamentu a v rámci sítě AER. 
Navazovány budou nové kontakty s regionálními zastoupeními, oborovými organizace a sítěmi. 8 

Shrnutí: Po vyhodnocení realizovaných aktivit za rok 2015 bude v roce 2016 připraveno 8 vzdělávacích aktivit o komunitárních programech, ze strany 
zaměstnanců sdružení bude podpořeno až 30 podaných projektových žádostí. V Bruselu budou zorganizovány 3 odborné aktivity, členům bude nabídnuto 15 
míst na pracovní stáž, bude připraveno organizační zázemí pro 60 osob z regionu při pracovní cestě do Bruselu. Zástupci sdružení připraví 8 prezentačních 
aktivit v Bruselu, informačně pokryjí pro členy až 60 seminářů a odborných akcí v Bruselu. Přesný výčet aktivit podléhá schválení valnou hromadou sdružení 
a je znám na konci kalendářního roku předcházejícího danému roku. OK4EU bude pružně reagovat na poptávku členů sdružení

OK4INOVACE
- Členství zaniká vystoupením ze sdružení. Účinky nastávají okamžikem doručení písemného vystoupení správní radě příslušného sdružení

Náměstek Měřínský: vystoupit
Náměstek Košutek: vystoupit
Mgr. Pospíšilová - ani jedno sdružení nezbytně nutné a jimi zatím poskytované informace nejsou pro práci stěžejní.
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Ing. Gala - členství nerušit, ale snížit členský příspěvek

Základní cíle:
- naplňování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Hlavním cílem OK4Inovace je zajistit realizaci a následnou podporu 

inovačnímu procesu v Olomouckém kraji
- podporovat inovace v celém jejich procesu – od dlouhodobého vytváření prostředí vhodného pro jejich vznik až po jejich realizaci a 

především komerční využití
- vytvářet vhodné nástroje pro podporu inovačních procesů
- koordinovat aktivity a činnosti realizované v rámci Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a zajišťovat její aktualizaci
- navazovat partnerství, členství a spolupráci
- zakládat a spoluzakládat nové firmy
- aktivně se účastnit vzdělávání, vědy, výzkumu a podnikání, podpora mezioborových studijních programů
- monitorovat legislativu a politiku v oblastech týkajících se inovací a aktuálně informovat členy sdružení o zásadních změnách či vývoji
- získávat finanční prostředky na činnost a na podporu inovací a inovačních procesů
- organizovat školení a stáže
- propagovat inovace, zejména organizováním cílených propagačních akcí - seminářů, workshopů, konferencí, výstav, prezentací apod.
- publikační činnost
- provádět lobbying za prosazování inovací
- podílet se na vytváření koncepcí a strategií
- dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům sdružení

Přínosy:
V aktivitách s přímou vazbou na instituce ve městě je zařazen rozvoj nového doktorského studijního programu Logistika pro Vysokou školu 
logistiky. Sdružení poskytuje vysokoškolským studentům možnost specializovaných stipendií. Sdružení je připraveno se aktivně podílet na 
založení a rozvoje klastru v oblasti optického průmyslu, kde by lídrem mohla být společnost Meopta. Pomoc inovačního voucheru využila 
společnost Meopta-optika s.r.o. a Precheza a.s. Tento voucher umožňuje  podnikatelským subjektům nakoupit si od zvolené vysoké školy 
znalosti, služby či technologie. Příspěvek je do výše 75% ceny služby.

Doplnění 11/2014 – Mgr.Pospíšilová

Oddělení školství a mládeže využilo spolupráce jen v 1 případě. Sdružení připravilo ve spolupráci s dalšími subjekty soutěž pro žáky 8. roč. ZŠ -
Fit s müsli. Byla zorganizována roadshow k soutěži v září 2014, soutěž nyní probíhá.
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Doplnění 11/2014 – Ing. Gala
Odbor rozvoje není přímo v aktivitách tohoto sdružení zapojen. Nicméně spolupráce sdružení využívá Meopta, Vysoká škola logistiky. Aktivity 
společnosti byly představeny zastupitelům Přerova na 24. schůzi zastupitelstva 16.6.2014. Názor na toto sdružení byl konzultován se zástupcem 
Meopta-optika s.r.o ředitelem ing. Moťkou- spoustu aktivit si společnost řeší vlastními silami, myšlenka inovací je správná, společnost by 
nerušil. Názor ředitelky Okresní hospodářské komory Přerov-účastní se jednání, které jsou vyvolané tímto sdružením-sdružení není nezbytné pro 
aktivity hospodářské komory. Dle názoru Vysoké školy logistiky (rektora JUDr. Barančíka) tam určitá spolupráce probíhá.

Závěr: členství nerušit, ale snížit členský příspěvek

Aktivity sdružení OK4Inovace pro město Přerov získané od tohoto sdružení
Aktivity proběhlé: 
� Diskuzní fórum Optika 
o Fórum pro setkání a odbornou diskuzi představitelů oboru optika z vědy i průmyslu; proběhlo mj. za účasti zástupců společnosti Meopta –
optika, s.r.o. Fórum umožnilo komunikaci mezi představiteli průmyslu, vědy i místní a regionální správy. Byla zde také nastíněna myšlenka 
vytvoření klastru Optiky. 
� Workshop „Příležitosti k financování z programu HORIZON 2020“ v Přerově 
o Workshop k informování firem z Přerovska o možnostech evropských dotací pro firmy v programovém období 2014 – 2020. Proběhlo v 
prostorách společnost Meopta – optika, partnerem akce byli mimo hostitele také statutární město Přerov, Okresní hospodářská komora Přerov 
a další organizace. 
� Strategie RIS3 – oblast Optika do regionálního anexu 
o Pracovníci OK4Inovace se podíleli na přípravě analýz a návrhu regionálního anexu pro strategii RIS3, která do budoucna alokuje některé z 
finančních zdrojů v operačních programech pro projekty, jež se týkají tzv. prioritních oborů. Pracovníci OK4inovace prosadili, aby byl v návrhu 
zohledněn také obor OPTIKA, důležitý pro vědu i mnohé firmy v Olomouckém kraji, zejména na Přerovsku. To do budoucna umožní výhodnější 
přístup k financování projektů v oboru OPTIKA z operačních programů. 

Aktivity plánované na r. 2015: 
� Klastr průmyslu optiky 
o Příprava, založení a procesní podpora klastru, za účasti společnosti Meopta – optika, Univerzity Palackého v Olomouci – Katedry optiky a 
firem s různými rolemi v hodnototvorném řetězci oboru optika. 
� Spolupráce s VŠLG 
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o Spolupráce s Vysokou školou logistiky v Přerově při přípravě a realizaci konference INOVACE PRAKTICKY. Součástí konference budou 
simultánní workshopy pro firmy v různých tématech souvisejících s inovacemi – VŠLG bude zapojena do tématu Inovace výrobních procesů a 
štíhlá výroba. 
� Spolupráce s firmou Meopta – optika 
o Spolupráce se společností Meopta - optika a dalšími přerovskými firmami na pilotní realizaci připravovaných projektů pro podporu 
technického vzdělávání, např. Firemní stipendia, praxe a brigády. 

Asociace měst pro cyklisty
- Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena sdružení na základě písemného oznámení.
Náměstek Měřínský: zůstat
Náměstek Košutek: zůstat
Ing. Gala: zůstat

Základní cíle:
- Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho jednotlivými složkami
- Podpora rozvoje cykloturistiky,
- Usilování o změny v legislativě ČR ve prospěch pro-cyklistických opatření,
- Usilování o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy,
- PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy a cykloturistiky,
- Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,
- Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních pro-cyklistických opatření a aktivit v členských městech formou projektů, 

realizovaných asociací anebo členy.

Přínosy:
- možnost přispět vlastními podněty k návrhům na změny v legislativě vztahující se k cyklistické dopravě
- možnost společného úsilí s ostatními městy na poli dotací na cyklostezky – dílčí úspěchy se již podařilo vyjednat se Státním fondem 

dopravní infrastruktury – podpora nízkonákladových cyklistických opatření, opatření ke zlepšení bezpečnosti provozu
- přenos informací mezi městy i z celostátní úrovně 
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- účast na sérii bezplatných vzdělávacích seminářů „Cyklistická akademie“ zaměřenou zejména na efektivní plánování v oblasti cyklistické 
dopravy – 1.seminář se koná 23.ledna v Uničově; celkem proběhne 40 lekcí – více informací http://www.cyklomesta.cz/o-
asociaci/cyklisticka-akademie/40-lekci/

- účast města na celostátních seminářích a konferencích – již jsme se účastnili Cyklokonference v Pardubicích v září 2013 
- mediální prezentace města na webu www.cyklomesta.cz
- v současnosti je realizována společná příprava novely zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. vztahující se k cyklodopravu –

návrh předloží Ministerstvo dopravy do 19.2.2014
- zasílání pravidelných aktualit z oblasti cyklistické dopravy – informační Newsletter
- v lednu se rozběhne soutěž „Hlavní město cyklistů 2014“ pro členská města
- vzdělávání v oblasti marketingu a propagace cyklistické dopravy
- propagace města na poli cykloturistiky, zejména pak cyklostezky Bečva na webu www.ceskojede.cz
- možnost aktivnějšího zapojení města až po oficiálním vzniku členství ve sdružení v březnu 2014 

Doplnění 11/2014 – Ing.Gala
- lepší pozice Přerova při prosazování společných zájmů měst v oblasti cyklistické
- dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“ – zatím spíše v rovině, že Asociace měst pro cyklisty coby 

zástupce členských měst připomínkovala návrh novely silničního zákona - do něj mohla města přispět svými podněty – přehled o 
jejich podniknutých krocích najdete zde http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/prubeh-jednani-
na-md/

- výměna zkušeností a know-how mezi městy, větší informovanost o cyklistické dopravě – již jsme absolvovali cyklistickou konferenci 
v Pardubicích a 2 bezplatné semináře týkající se plánování cyklistické dopravy, dále se cyklokoordinátor zúčastnil zahraniční 
stáže v Holandsku a Německu

- medializace a propagace cyklodopravy a cykloturistiky také prostřednictvím společného internetového portálu www.cyklomesta.cz –
prezentovali jsme letošní zavedení cykloobousměrek a zpřístupnění pěší zóny: http://www.cyklomesta.cz/novinky/v-prerove-maji-
premieru-cykloobousmerky-mesto-otevrelo-prvnich-pet-ulic/

- prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů v rámci města i vně – na národní úrovni to nedokážu 
posoudit, na místní spíše větší propagaci udělala soutěž Do práce na kole, cyklojízdy a cyklomail 

- soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím zvýšení 
- celospolečenského zájmu o tento druh dopravy – pozvolna se zlepšuje spíše na základě práce na místní úrovni – viz samostatná sekce 

na stránkách města Přerova, soutěže pro cyklisty
- „re-cycling“ jízdních kol do měst (návrat jízdních kol jako jednoho z přirozených dopravních 
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- prostředků do městského prostředí) – opět spíše prostřednictví realizace cyklostezek a cyklistických komunikací Magistrátem
- právo užívat označení „město přátelské k cyklistům“ – Přerov tuto značku nevyužívá, ale disponuje 25 km stezek a patří mezi 

cyklistická města počtem uživatelů kol
- Za největší přínos Asociace považuji zlepšený přístup k informacím, možnost výměny zkušeností mezi městy a posílení pozice ve 

vztahu k Ministerstvu dopravy. Pro to, aby se podařilo prosadit významnější změny v legislativě je ale nezbytné, aby tyto změny 
podporovali nejen zástupci měst, ale také místní poslanci či senátoři Parlamentu ČR. Asociace měst pro cyklisty v čele s panem 
Martínkem rozhodně zahájila diskusi o možných změnách v řešení dopravy ve městech a byla by škoda tyto snahy nepodpořit


