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Zápis z rozšířené porady předsednictva Sdružení znojemských vinařských obcí Daníž
(Božice, 17. 1. 2002)
Přítomní: p. Musil, Ing. Jahodová, p. Suchý, Ing. Čurda + 20 pozvaných hostů
I. Změna zakládající smlouvy ze Sdružení znojemských vinařských obcí Daníž na Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí
Daníž a změna stanov. Předseda Sdružení obeznámil členy předsednictva s návrhem změny zakládající smlouvy na „svazek obcí“ a s
návrhem změny stanov. Tyto změny budou schváleny na nejbližší valné hromadě.
II. Stav rozpracovanosti žádostí jednotlivých obcí do Sapardu – Doc. Matějka
Je připraveno 6 podprojektů, chystá se sedmý (Olbramovice). Tyto byly zatím podány do programu TEST, do konce února je musíme
aktualizovat pro Sapard, je třeba hlavně upřesnit část „ekonomické přínosy“. Bylo konstatováno, že je předloženo málo podnikatelských
projektů.
Ing. Texl z OkÚ vyzval, aby více projektů bylo předkládáno do programu Sapard, než do POV, protože v POV je jen něco přes 400 mil. Kč.
Žádosti na rok 2002 se podávaly do 04/2001 s jednou výjimkou. Obce oceněné na soutěži „Vesnice roku“ a svazky mohou žádosti podat ještě
do konce ledna 2002. Žádosti do POV na rok 2003 se budou podávat do 04/2002, žádosti mohou podávat i svazky obcí.
Je vytvořen krajský výbor, který dává doporučení mezirezortní komisi, konečný výběr na jejich doporučení provádí opět MMR.
Sdružení Daníž podalo do POV následovné žádosti:
6 – poradenská činnost (celk. náklady 200 tis. Kč)
6 - školicí střediska – 2 cykly (100 tis. Kč)
7 – marketing (58 tis. Kč)
poutače před obce (110 tis. Kč)
projekty regenerace sklepních ulic (400 tis. Kč)
infocentra (300 tis. Kč)
obnova sakrálních staveb
Do příští valné hromady je třeba upřesnit jednotlivé podprojekty.
III. Seznámení s podmínkami výzvy do PHARE CBC – Ing. Maloula. Výzva je na dva roky. Žádosti se podávají do 28. 2. t. r.
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
pro Společný fond malých projektů, kterou vyhlašuje Implementační Agentura CBC Phare zastoupená Regionální rozvojovou agenturou jižní
Moravy, která vykonává činnost Sekretariátu SFMP v regionu jižní Morava.
1. Referenční číslo
CZ9912/02R2
2. Program a finanční zdroje
Program roku 1999 pro přeshraniční spolupráci České republiky s Rakouskem financovaný z programu Evropské unie Phare.
3. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje tyto aktivity:
malé projekty typu ‘people - to - people’ a projekty neinvestiční povahy zaměřené na rozvoj kulturní spolupráce mezi sousedními regiony;
přeshraniční aktivity mládeže; posilování místní demokracie; akce zaměřené na místní a regionální socioekonomický rozvoj; vzdělávací
aktivity pro instituce a jednotlivce působící v místním/regionálním rozvoji, v místní samosprávě a v organizacích veřejného zájmu; aktivity
zvyšující informovanost veřejnosti;
projekty v oblasti cestovního ruchu – studie, plánování, opatření k posilování institucí, specifická školení pro malé a střední podnikatele a
programy pro rozvoj lidských zdrojů;
malé investiční projekty zaměřené na technickou infrastrukturu a obnovu turistických atrakcí.
(b) Územní vymezení: region jižní Morava, tj. okresy Brno - město, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč a Znojmo.
(c) Maximální doba trvání projektu: 14 měsíců (od 1. 6. 2002 do 31. 7. 2003).
Podrobnosti najdete ve “Směrnici pro žadatele“, která je zmíněna v bodě 12.
4. Celková částka pro tuto Výzvu
neinvestiční projekty - "people - to - people" 359.360 EUR, cestovní ruch 89.840 EUR, investiční projekty - 502.500 EUR
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neinvestiční projekty - "people - to - people" 359.360 EUR, cestovní ruch 89.840 EUR, investiční projekty - 502.500 EUR
5. Maximální a minimální výše grantu
(a) Minimální částka grantu na 1 projekt: neinvestiční projekty - 1 000 EUR,
investiční projekty - 10 000 EUR
(b) Maximální částka grantu na 1 projekt: neinvestiční projekty - 50 000 EUR,
investiční projekty - 300 000 EUR
(c) Maximální část nákladů na projekt, jaká může být hrazena z fondů EU: neinvestiční projekty - 90 %, investiční projekty - 75%
6. Maximální počet poskytovaných grantů
neinvestiční projekty - 448 projektů, investiční projekty - 50 projektů
KRITÉRIA VHODNOSTI
7. Vhodnost: Kdo může žádat o grant
O grant mohou požádat neziskové a podobné organizace sídlící v regionu uvedeném v bodě 3.b.
Žadateli mohou být například: města a obce, státní orgány s působností v příhraničním regionu (vyjma působnosti odpovídající výkonu státní
správy), vyšší územněsprávní celky (kraje), sdružení právnických osob (např. mikroregiony), organizace založené nebo provozované obcemi,
profesní komory (např. obchodní, hospodářské, agrární atd.), školy a jiné vzdělávací instituce, nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská
sdružení, jiné nevládní organizace atd.
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PLÁN
8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru grantů
Červen 2002.
9. Kritéria výběru
Jsou uvedena v příslušné části „Směrnice pro žadatele“, která je zmíněna v bodě 12.
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
10. Formulář žádosti a požadované údaje
Žádost musí odpovídat standardnímu formuláři žádosti. Ten je přiložen ke Směrnici pro žadatele, která je zmíněna v bodě 12. Formát a
pokyny tohoto formuláře musí být přesně dodrženy. Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál a pět kopií každé žádosti.
11. Termín pro odevzdání žádostí
čtvrtek 28. 2. 2002, 16:00 hodin.
Všechny žádosti, které Regionální rozvojová agentura jižní Moravy obdrží po této lhůtě, budou odmítnuty.
12. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy ve “Směrnici pro žadatele“, která je uveřejněna spolu s touto výzvou na internetové adrese
Regionální rozvojové agentury jižní Moravy: http://www.rrajm.cz/, Výstaviště č.1, 648 00 Brno, tel./fax: 54115 9569 nebo na internetové adrese
Centra pro regionální rozvoj České republiky: http://www.crr.cz/ .
„Směrnice pro žadatele“, formulář Žádosti a další nezbytné dokumenty budou k dispozici také v tištěné formě na Regionální rozvojové
agentuře jižní Moravy, Výstaviště č.1, 648 00 Brno, tel./fax: 54115 9569. Žadatelé si mohou tyto dokumenty vyzvednout osobně nebo jim
mohou být zaslány.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy (obsahující referenční číslo této Výzvy, které je uvedeno v bodě 1) se posílají faxem na číslo 54115 9569
nebo e-mailem na elektronickou adresu: blanka.masova@rrajm.cz nebo rrajm@rrajm.cz. Všem žadatelům se doporučuje, aby do termínu pro odevzdání
žádostí pravidelně navštěvovali shora zmíněnou webovou stránku, protože příslušný sekretariát SFMP tam bude uveřejňovat nejčastější dotazy
a odpovědi na ně.
Žádost bude doručena na výše uvedenou adresu Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.
Každý úspěšný žadatel musí zaplatit příspěvek ve výši 5% z celkových nákladů na projekt za účelem uhrazení administrativních nákladů
sekretariátu SFMP.
IV. Projednání a rozpracování žádosti na rozšíření CD viniční tratě o propagační osvětu našeho vinařského regionu – Dr. Jiří Hies a p.
Drahomíra Zedníčková
Bude se dopracovávat CD viniční tratě Jde o rozšíření propagace pěstitelů a výrobců Počítá se s 3 měsíci na zpracování Budou tam informace
http://daniz.webblast.cz/articleprint.asp?nArticleID=199&nLanguageID=1

28/02/2012 00:32:09

DANÍŽ - dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí

Page 3

Bude se dopracovávat CD viniční tratě. Jde o rozšíření propagace pěstitelů a výrobců. Počítá se s 3 měsíci na zpracování. Budou tam informace
pro konzumenty, pěstitele i vinaře, a to informace o území, o obcích, o firmách, doplňující služby (hl. cykloturistika), osvěta (použijí se knihy
p. Vaneka), základní údaje o viničních tratích.
Název CD: Vinařství na Znojemsku, náklad 500 ks, vhodná bude 3jazyčná verze. Předpokládají se celkové náklady 85 tis. Kč.
V. Projednání návrhu na videoprogram o vinařských rodech na Znojemsku a v Dolním Rakousku, osvětová videokazeta o propagaci
vinařství před vstupem do EU – Mgr. Kubáč
Bude se pokračovat v natočení dalšího dílu videokazety o vinařských obcích – Toulky vinařským rájem. Předsednictvo sdružení určí, kterých
obcí se tento díl bude týkat. Náklady cca 160 tis. Kč.
Další videokazeta se bude týkat vinařských rodů. Název: Zachování vinařských tradic na Znojemsku. Předpokládané náklady 110 tis. Kč.
Jako další byl navržen vzdělávací program Vinaři před bránou EU, který by obsahoval následující body:
legislativa – zákon o vinohradnictví a vinařství
pěstitelský integrovaný systém
zpracování hroznů a výroba vína
propagace a marketing
profesní svazy a spolčování vinohradníků a vinařů
zkušenosti rakouských zahradníků a vinařů před a po vstupu do EU, aplikace nejdůležitějších poznatků ze semináře a přednášek na VŠZ v
Brně 1999
Předpokládané náklady: 160 tis. Kč, program by byl částečně hrazen ze sponzorských příspěvků.
VI. Dopracování navržených projektů do PHARE CBC a projektů, na které bude Sdružení žádat dotace z jiných zdrojů na rok 2002 3
(a) Poradenství, marketing, poutače, projekty regenerace sklepních ulic, infocentra, obnova sakrálních staveb (1 mil. Kč) – z POV
(b) Školicí střediska (2 cykly) – z POV
(c) Videokazeta „Toulky vinařským rájem“, 2. část (160 tis. Kč) – z FMP CBC Phare
(d) Videokazeta „Zachování vinařských tradic na Znojemsku“ (110 tis. Kč) – o vinařských rodech na Znojemsku – z FMP CBC Phare
(e) Videokazeta „Vinaři před bránou EÚ“ – obsah viz bod V. c (160 tis. Kč) – z FMP CBC Phare nebo z JmK
(f) Vinotéka (pod Domem umění ve Znojmě) – ze Sapardu (bude dělat Město Znojmo)
(g) CD „Vinařství na Znojemsku“, dr. Hies, náklady cca 85 tis. Kč, z JmK
CD „Kategorizace viničních tratí“, dr. Hies, náklady 150 tis. Kč, z JmK
(i) Podpora rozvoje vinařské turistiky – rozšíření internetových stránek, náklady 150 tis. Kč, z JmK
(j) Setkání starostů příhraničních obcí ČR a Rakouska na jaře 2002 v Novém Šaldorfu, náklady cca 100 tis. Kč, z FMP CBC Phare nebo z
JmK
(k) Projekt „Naučná vinařská stezka“, náklady cca 280 tis. Kč, z JmK
návrh trasy: N. Šaldorf (u lisu) - Sedlešovice – Kraví hora- Konice - Popice – Havraníky – Skalky – Šatov (s vyhlídkou v Pekle) – Hnanice –
hraniční přechod - Mitterretzbach – Retz (Althof) – Unterretzbach – Kleinhaugsdorf – Hatě – Dyjákovičky – Šác – Viniční hora – Lampelberg Ječmeniště (využít projekt z Hnízda) – Dyjákovičky – Vrbovec – Načeratický kopec (vyhlídková trasa/věž a parkoviště pro autobusy) – Dyje,
Babičák – Dobšice – Znojmo – Nový Šaldorf
K tomuto účelu byla jmenována komise, která se poprvé sejde 4. 2. 2002 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti UKZÚS Oblekovice.
Členové komise: p. Suchý Bohumil, Ing. Jahodová Františka, Ing. Kylián Lukáš – Ampelos, Chaloupecký Jar. – Znovín, Popp František – EKO
Hnízdo, Mgr. Gřivna – Vinné sklepy Lechovice, Ing. Ševčík – UKZÚS, Ing. Čepička – UKZÚS, Všetečka – Sdružení znojemských vinařů,
Švrček – Město Znojmo, Ing. Adámková – Chvalovice
Úkoly pro předsedu, p. Musila:
(a) Kontaktovat rakouskou stranu za účelem výběru trasy „Naučné vinařské stezky“.
(b) Pozvat členy komise pro výběr trasy (včetně rakouské strany) na jednání 4. 2. 2002 ve 13.00 hod. v UKZÚSu.
(c)U okresního hygienika zjistit, co je třeba k tomu, aby vinař ve svém sklepě mohl podávat víno a občerstvení.
Zapsala: Ing. Jahodová
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