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Vážené paní starostky, páni starostové, předsedkyně a předsedové DSO, 

 

jsem velmi rád, že vás mohu konečně informovat, že dlouho připravovaný projekt na podporu 
lokálních ekonomik, OLEK, je oficiálně schválen a může začít jeho realizace. 

Co bude projekt řešit? Jde o možnost podpořit skrze malý projektový tým deset dobrovolných 
svazků obcí v jejich projektech a úsilí, které cílí na rozvoj lokálního hospodaření. A to opět 
formou příspěvku na mzdu pracovníka DSO ve výši 0,5 úvazku po dobu 2 let. Oproti původním 
záměrům velkého projektu půjde o pilotní řešení pro několik DSO. Spoluúčast na financování 
bude ve výši zhruba 10 - 15% přijatých finančních prostředků. 

Pro realizaci celého projektu je základním východiskem území správního obvodu obce  
s rozšířenou působností. DSO, které budou chtít být zapojeny do projektu, budou nutně 
povinny splnit současně alespoň následující podmínky územní působnosti: 

• Členské obce mohou být prostřednictvím DSO zapojeny do projektu pouze jednou 
(tzn. územní působnost zapojených DSO stanovená katastrálními územími členských 
obcí se nesmí překrývat). 

• V rámci každého území správního obvodu obce s rozšířenou působností bude do 
projektu zapojeno pouze jediné DSO. 

• V DSO by mělo být zapojeno minimálně 15 členských obcí (nižší počet obcí je možný 
v ORP s nižším počtem obcí než 30). 

Nyní stojíme před rozhodnutím, jaké dobrovolné svazky se projektu zúčastní. Budeme muset 
vybrat deset DSO, které mají co nejjasnější představu, jak a proč podpořit své lokální 
ekonomiky a které budou reprezentovat dobrovolné svazky v rámci republiky, a to podle 
geografické polohy nebo podle charakteru, tedy venkovská i příměstská, zemědělská či 
naopak průmyslová území. 

Proto si dovoluji Vás, vážené kolegyně a kolegové, předsedkyně a předsedové DSO,  
v případě zájmu o účast v projektu OLEK, požádat o zaslání přihlášky v rozsahu kritérií 
uvedených ve formuláři v příloze. Všem přihlášeným se budeme snažit odpovědět  
a poskytnout další informace co nejdříve.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pochopení a věřím, že se nám společně povede 
pilotním projektem dokázat, že podpora lokálních ekonomik je přínosem pro celou společnost, 
nejen pro dobrovolné svazky obcí a jejich členské obce. 

 

S přátelským pozdravem 
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