Vážené dámy,
Vážení pánové,
níže jsou popsány tématické okruhy,
kterým bychom se měli věnovat při zítřejším zasedání Výboru pro regiony.
Těším se na setkání
a jsem s pozdravem
Ing. Roman Haken
předseda Výboru pro regiony RVNNO

OBLASTI SPOLUPRÁCE
Doporučenými oblastmi spolupráce jsou zejména:
1. zvýšení absorpční kapacity kraje při čerpání fondů EU, např. formou partnerských
projektů v tematických a regionálních operačních programech, vytvořením burzy
projektových záměrů,
2. zastoupení NNO v poradních orgánech kraje, jejich zapojení do tvorby rozvojových
programů (včetně vytvoření speciálního poradního orgánu zabývajícího se
problematikou NNO a orgánu řešícího podněty a stížnosti NNO na postup orgánů
kraje),
3. zapojení zástupců NNO do přípravy dotačních programů, dotačních pravidel a
připomínkových řízení,
4. uskutečňování pravidelných setkání regionální samosprávy a NNO, která hodnotí
dosavadní výsledky spolupráce a plánují její další rozvoj,
5. vzdělávání reprezentantů samosprávy a pracovníků krajského úřadu k výkonu
činností, vytváření podmínek a možností pro NNO dle místních podmínek včetně
nabídky krátkodobých stáží,
6. vznik samostatného servisního střediska pro veřejnost s ohledem na působnost NNO,
7. vytváření a správa informačních databází NNO s působností na území kraje.
Návrhy k diskusi o způsobu realizace jednotlivých bodů dohody:
Na centrální úrovní – web prostor s „dobrou praxí“ či informacemi pro členy VpR
Na krajské úrovni –
A. Vzdělávání představitelů a pracovníků VS o NNO – zastupitelům i úředníkům krajského
úřadu budou nabídnuty vzdělávací moduly o NS, se specifikací místních podmínek, dle
dostupných informací. Přizvány mohou být i další úrovně veřejné správy. V zásadě jde o
seznámení s neziskovým sektorem a jeho zásadami činnosti. Semináře/školení budou
přizpůsobeny místním podmínkám, nejméně však půlhodinová prezentace pro Radu kraje a
½ denní seminář pro úředníky kraje.
B. Společná tvorba a oponentura dotačních pravidel krajů - konzultace „propustnosti“
systému, odstranění zbytečné byrokracie, nasměrování dotačních titulů. Všechny systémy
přidělování dotací NNO či zadávání zakázek NNO budou k danému datu shromážděny a
bude požádáno o stručné zhodnocení, jak v daném titulu při jeho zřízení byli konzultováni
koneční příjemci /NNO. Tam, kde neproběhlo, bude zváženo, jak dotační tituly podrobit
připomínkám a u nově vyhlašovaných titulů bude zakotvena povinnost konzultace. U všech
titulů bude vyřešen způsob, jak průběžně neúspěšným žadatelům srozumitelně sdělit důvody
vyřazení a zda a jakým způsobem mají žádost podat znovu. Podpora víceletého financování,
udržitelnost projektů – důvod: nejslabší kritická místa v podmínkách existence NNO.

C. Zastoupení představitelů nestátních neziskových organizací v orgánech krajů –
- bude proveden popis současného stavu – složení stálých i ad hoc poradních orgánů
z hlediska zastoupení NS, způsobu jejich delegování a výběru, z hlediska
proporcionality a dále připraven návrh pravidel pro delegaci a práci v těchto orgánech
- kromě možnosti zastoupení NS ve všech poradních orgánech se doporučuje zřídit
speciální Komisi Rady nebo Výbor zastupitelstva či pracovní skupinu, která by se
zabývala NS jako celkem. Zatímco v odborných poradních orgánech jsou přizváni
představitelé NS v roli expertů na danou problematiku, tento specializovaný orgán
řeší potřeby NS v daném kraji „en bloc“ – v tomto tělese mohou být zastoupeni
rovněž úředníci z jednotlivých odborů, kteří mají ve své agendě NS (model Rady
vlády pro NNO).
- dojde k určení kontaktního politika a úředníka - koordinátora pro kontakt s NNO
v rámci kraje
D. Vytvoření krajských servisních středisek pro nastartování soustavné organizační,
administrativní a odborné podpory NNO. Důvod - zabezpečení kapacity pro servisní
a informační služby pro neziskový sektor v daném kraji, podporou servisní organizace v kraji
a/nebo vlastním pracovním prostorem (fyzicky – místnostmi pro scházení) pro
neorganizovanou veřejnost. Dále může být předmětem dohody bezplatné zapůjčování
prostor v majetku KÚ pro zasedání NNO, využívání i dalšího majetku, např. techniky pro
videokonference, tím dojde k úspoře nákladů NNO, vyjití vstříc potřebám spolkové činnosti.
KSS budou umístěna buď v zařízení kraje s dobrou dostupností, nebo v NNO. Podpora kraje
bude cílena na pracovní úvazky, techniku, spotřební materiál, provozní náklady. Bude
navržena kombinace s technickou pomocí jednotlivých operačních programů.
E. Pravidelná setkávání volených představitelů kraje s NNO – nejméně jednou ročně na
společné hodnotící konferenci, která se bude věnovat naplňování dohody, dále
prostřednictvím dalších pravidelných oborových (odbory KÚ) nebo všeobecných (Rada kraje)
setkání. Prostor bude i pro náměty na nové okruhy.
F. Aktuální databáze NNO kraje – bude provedena revize existujících databází NS v daném
kraji a jejich převod do jedné, celkové databáze s povinnými minimálními údaji a s možností
doplňujících údajů každé jednotlivé NNO. Použitý software bude kvůli snadnější koordinaci a
možnosti přenosu dat konzultován prostřednictvím Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO,
který na svém jednom jednání umožní účast krajských informatiků, za dané databáze
odpovědných. Aktualizaci bude provádět KÚ 1x ročně. Tím bude zlepšena možnost aktivní
spolupráce s neziskovým sektorem dle odbornosti a vyhledávání partnerů z neziskového
sektoru pro projekty EU.
G. Zpracování základních materiálů o NNO v kraji – kromě databáze, která bude k dispozici
elektronicky, bude ročně vydáván adresář NNO v kraji. V průběhu prvních dvou let
spolupráce bude zpracována Strategie rozvoje NS v daném kraji.
H. Projektová spolupráce – sběr, roztřídění a evidence projektových záměrů NNO a jejich
využití v roli případných partnerů v projektech kraje (je třeba právně posoudit) – důvod:
synergie v projektovém managementu. Pro společné integrované projekty bude vytvořena
Burza projektových záměrů, která bude sestávat z e-nabídky anotací projektových záměrů
(možno i na webu kraje) a dále budou vždy jednou za čtvrt roku organizována setkání
zájemců o partnerství v projektech.

I. Rozhodčí komise – v případě stížností NNO na špatnou práci či na nespravedlivé
zacházení ze strany KÚ, bude takové řešit ad hoc zřízená rozhodčí komise,
s proporcionálním zastoupením veřejné správy a NS, a to i v případě, že odvolací orgán je
stanoven jiným předpisem či zákonem.
J. Pro lepší pochopení fungování krajské veřejné správy i neziskového sektoru budou
umožněny a podpořeny krátkodobé a výjimečně i dlouhodobé stáže pracovníků.
Za naplňování je odpovědný určený člen Rady/Zastupitelstva kraje.
Vyčlenit/zřídit místo pracovníka/koordinátora pro nestátní neziskové organizace.
Zajistit propojení na úrovni jednotlivých odborů, které přicházejí do styku s NNO – např.
formou pracovní skupiny.
Odkaz na další související materiály:
www.e-cvns.cz
Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti
www.cpkp.cz/pobocky-stc
Partnerství pro strukturální fondy
Materiál RVNNO: Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, 2009
Kapitola 5, Partnerství veřejné správy a neziskového sektoru

