SOUČASNOST A BUDOUCNOST
VENKOVA
Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České
republiky (NS MAS) je neziskovou organizací,
která vznikla začátkem dubna 2007, zatímco
síť jako taková byla založena již v listopadu
2005 jako neformální seskupení místních akčních skupin „Národní síť pro rozvoj venkova“.
Cílem NS MAS je v první řadě celorepubliková

podpora aktivit místních akčních skupin (MAS),
pomoc při spolupráci na regionální, celostátní i evropské úrovni a přenos zkušeností
mezi jednotlivými zástupci. NS MAS zastává
funkci kooperátora s ostatními institucemi,
které se podílí na rozvoji venkova a venkovských aktivit s tím spojených.

Hlavním posláním NS MAS je především:
• reprezentovat a zastupovat členské
• sdružovat místní akční skupiny (MAS)
MAS v jednáních na národní a mezinápracující podle základních kritérií vydarodní úrovni, výměně zkušeností a příných pro fungování MAS
kladů dobré praxe
• rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří
• propagovat a popularizovat úlohu MAS
působí ve prospěch venkova a jeho obyv komunitně vedeném místním rozvovatel
ji, k tomu pořádat a organizovat před• hájit společné zájmy členských MAS
nášky, školení a instruktáže k vyšší účinve vztahu k orgánům státu, prosazovat
nosti práce pro venkov
transparentní, rovné a administrativně
• podílet se na pořádání národních a mejednoduché stanovení pravidel pro funzinárodních konferencí, výstav, exkurzí,
gování MAS a k vytváření podmínek pro
soutěží, slavností, společenských a kulrozšiřování vlivu a úlohy MAS při admiturních akcí podporujících udržitelnost
nistraci dotací z fondů určených k poda fungování venkova
poře rozvoje venkova

NS MAS spolupracuje se všemi důležitými subjekty na místní úrovni v oblasti rozvoje venkova, a to hlavně díky silnému zastoupení místních akčních skupin v České
republice a je silným partnerem pro jednání se státními institucemi (vláda, ministerstva, krajské úřady, apod.) a dalšími národ-

ními organizacemi (Agrární komora, Spolek
pro obnovu venkova, Asociace krajů apod.).
Na počátku svého vniku navázala NS MAS
kontakt s Evropskou asociací LEADER pro
rozvoj venkova (ELARD) a dalšími podobně
zaměřenými organizacemi v Evropě a se všemi dosud úspěšně spolupracuje.
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Místní akční skupina
Místní akční skupiny (MAS) vznikají společným partnerstvím veřejného a soukromého sektoru ve venkovských oblastech
(obce do 25 tis. obyvatel). Místní akční skupiny
jsou odděleny od vedoucí autority státu
a jsou založeny na spolupráci veřejné správy,

podnikatelů a neziskových organizací včetně zapojení škol, církví nebo jednotlivých
občanů. Místní aktéři jsou lidé, kteří na venkově žijí a pracují a snaží se o jeho rozvoj za
účelem zachování kvality jejich života s využitím metody LEADER.

ZÁKLADNÍ PRVKY
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

veřejný
sektor

• partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem vytvářené odspodu
• na rozhodující úrovni nemají zástupci žádného
sektoru či zájmové skupiny nadpoloviční většinu
• kompaktní území venkovského regionu

podnikatelský
sektor

místní
akční
skupina

METODA LEADER
Filosofie metody LEADER vychází z přesvědčení,
že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé
stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.
Základní principy metody LEADER
1) existující strategie místního rozvoje
2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
3) přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie
4) integrované a vícesektorové akce
5) inovační přístup
6) spolupráce
7) vytváření sítí
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neziskový
sektor

Komunitně vedený místní rozvoj
Komunitně vedený místní rozvoj - Community-led Local Development (CLLD) je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který sice vyžaduje čas, ale za relativně malé
finanční investice, může mít podstatný vliv na vytváření nových myšlenek a společné zavádění těchto nápadů do praxe.
Pro období 2014-2020 připravují MAS strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci kterých analyzují svá území, jejich potřeby a požadavky a definují
možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.
Mezi úkoly místní akční skupiny patří:
• přijímání a posuzování žádostí o podporu

• zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení

• výběr projektů k realizaci tak, aby byl
zajišťován jejich soulad se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím,
že stanoví jejich pořadí podle přínosu
těchto projektů k plnění záměrů a cílů
strategií

• vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr projektů, jež
brání střetu zájmů a zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou
veřejnými orgány

• předkládání seznamů vybraných projektů řídicímu orgánu odpovědnému za
závěrečné ověření způsobilosti před
schválením projektů k realizaci

• definování způsobu výběru projektů
s ohledem na realizaci strategie a popis
způsobu písemného záznamu výběru
projektů

• sledování průběhu provádění strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
• sledování realizace a udržitelnosti podporovaných projektů

• příprava a zveřejňování výzev pro předkládání projektů, včetně vymezení kritérií výběru

• vykonávání evaluačních činností souvisejících se strategií CLLD

Místní akční skupina může být příjemcem a může provádět projekty v souladu se
strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Místní akční skupina také může realizovat projekty spolupráce ve vazbě na SCLLD s jinými MAS v rámci ČR nebo v rámci EU.
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CLLD z pohledu EU a ČR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
Nařízení je obecný akt závazný v celém
rozsahu. Nařízení je použitelné přímo, to
znamená, že jeho ustanovení mají v členských státech okamžitě stejnou platnost jako
vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů.

Definování CLLD je uvedeno v čl. 32 - 35
kapitoly II Nařízení o společných ustanoveních č. 1303/2013

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
Dohoda o partnerství pro programové
období 2014–2020 je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který
stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě definovaných
národních priorit. ESIF zahrnují Evropský fond
pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond
(ENRF). Dohoda zastřešuje operační programy (OP) cíle Investice pro růst a zaměstnanost
a cíle Evropská územní spolupráce spadající

pod politiku soudržnosti EU a programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky.
Dohoda o partnerství byla vypracována
za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, tj. se zapojením regionálních partnerů a dalších
partnerů (sociální a hospodářští partneři,
akademická sféra, nezisková sféra, podnikatelská sféra), a to v souladu s kodexem chování pro partnerskou spolupráci.
NS MAS je regionálním partnerem a aktivně se zapojila do přípravy dohody, jednotlivých operačních programů a metodických
materiálů.
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Přehled a zaměření operačních programů 2014-2020
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritou IROP je umožnění vyváženého
rozvoje území, zlepšení veřejných služeb
a veřejné správy a zajištění udržitelného
rozvoje v obcích, městech a regionech.

a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné
společnosti. Podpora kvalitního výzkumu má za cíl vytvářet kvalifikované pracovní síly.
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

Program rozvoje venkova (PRV)
Hlavním cílem PRV je obnova, zachování
a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření. Dále jsou
podporovány investice pro konkurenceschopnost zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství,
krajinná infrastruktura a diverzifikace
ekonomických aktivit ve venkovském
prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

OP Doprava (OP D)
Hlavním cílem OP D je zajištění kvalitní
dopravní infrastruktury v celé ČR včetně
postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU.
OP Praha – pól růstu (OP PPR)
Hlavním cílem OP PPR je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti
Prahy jako rozvojového pólu republiky
a k zajištění kvalitního života obyvatel.

OP Zaměstnanost (OP Z)
Cílem OP Z je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR, tedy
základních prvků konkurenceschopnosti.

OP Rybářství (OP Rybářství)
Cílem OP Rybářství je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh
v požadovaném sortimentu.

OP Životní prostředí (OP ŽP)
Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů
změny klimatu.

OP Technická pomoc (OP TP)
Smyslem OP TP je financování administrativy, podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností
nutných pro zdárný chod celého systému čerpání z ESI fondů v programovém
období 2014–2020.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OP VVV)
Klíčovým principem OP VVV je rozvoj
lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku
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Integrované nástroje 2014-2020
Novým nástrojem politiky EU pro programové období 2014-2020 je územní dimenze,
která se zaměřuje na koordinaci intervencí
na národní a regionální úrovni s cílem zajistit prostřednictvím operačních programů
cílenou podporu vyváženého rozvoje území.
Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů
ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) ČR a také
zohledňující požadavek na vyrovnávání
územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního
charakteru).

Ve specifických typech území je tedy
účelné, aby docházelo ke koncentraci intervencí, zacílených na daný problém napříč programy.
Část územní dimenze bude realizována
prostřednictvím integrovaných nástrojů. V českém kontextu jsou těmito nástroji Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD), které jsou realizovány
na základě zpracované a schválené integrované strategie naplňované projekty.
Strategie musí primárně vycházet ze specifických cílů/opatření programů ESIF, u kterých byla identifikována územní dimenze pro
dané typy území k řešení integrovaným nástrojem.
CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů
v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje
CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude
vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro
CLLD využito 4,95 % a z ESF indikativně
2,17 %.
Hlavním fondem pro hrazení provozních
a animačních nákladů MAS bude EFRR. Předpokládá se podpora až 170 MAS (v závislosti na výsledku standardizace MAS a posouzení strategií CLLD) s průměrnou alokací na
strategii CLLD ve výši 120 mil. Kč (4,8 mil. EUR).

7

Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) je integrovaná a víceodvětvová strategie zaměřená na konkrétní území
působnosti místní akční skupiny definovaná
čl.33 Nařízení o společných ustanoveních
č.1303/2013.
Prostřednictvím SCLLD budou jednotlivé
projekty vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti,
synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným individuálním projektům.
Hlubší znalost místních problémů, dovednost
zacílení na specifické problémy v místní pů-

sobnosti MAS jsou výhody implementace
projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.
Koordinační role místních akčních skupin při realizaci SCLLD ve prospěch rozvoje
venkova vychází z detailní znalosti místních
podmínek a široké spolupráce s místními
aktéry. Spolupráce mezi jednotlivými MAS
navzájem pak přispívá k přenosu zkušeností
a příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým dopadem.
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Závazné části SCLLD
• Vymezení území, včetně rozlohy
a počtu obyvatel, na něž se strategie
vztahuje.
• Stručná socio-ekonomická analýza.
• Analýza problémů a potřeb včetně
SWOT analýzy.

Popis území
a zdůvodnění jeho výběru

Analytická část
• Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření.
• Popis strategie a jejích cílů.
• Popis integrovaných a inovativních
rysů strategie a hierarchie cílů, včetně
jasných a měřitelných cílů pro výstupy
a výsledky.
• Vazba na strategické dokumenty.

Strategická část

Implementační část

• Popis implementačního procesu na
úrovni MAS a typy projektů.
• Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce.
• Popis integrovaného přístupu napříč
programovými rámci.
• Popis opatření pro řízení a sledování
strategie prokazující schopnost místní
akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení.

Přílohy

• Časový harmonogram a finanční plán.
• Mapa území.
• Popis postupu zapojení komunity do
vypracování strategie.
• Osvědčení o splnění standardů MAS.
• Analýza rizik.
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Standardy MAS 2014-2020
Standardy pro MAS jsou požadavky, které
musí MAS splňovat pro to, aby prokázala,
že je schopna se podílet na implementaci
programů financovaných z ESIF. Po prokázání získá MAS Osvědčení o splnění standardů MAS a následně může žádat o podporu implementace své SCLLD.
Za nastavení standardů je zodpovědné
ministerstvo zemědělství a to také zpracovalo Metodiku pro standardizaci místních
akčních skupin v programovém období
2014-2020, která byla schválena vládou dne
21. 5. 2014.

Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní
akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS
a institucionalizace MAS.
Materiál neřeší, na které oblasti budou
moci MAS v příštím programovém období
čerpat, toto je řešeno vždy v konkrétním
programovém dokumentu. Standardy jsou
nastavovány na základě zkušeností z programového období 2007-2013 a v souladu
s podmínkami stanovenými ve Společném
nařízení. Zejména je kladen důraz na to,
aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS, vykonávané vůči platební agentuře, řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území,
byly maximálně transparentní a nediskriminační.
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MAS v České republice
MAS jsou z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování a mají jednu z následujících právních forem:
‐ spolek
‐ obecně prospěšná společnost
‐ zájmové sdružení právnických osob
‐ ústav
ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním
CLLD již od roku 2003. Metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na
místní potřeby daného venkovského území
a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni
a byla podporována v rámci dotačních pro-

MAS dle právní formy
6; 3%

1; 1%

60; 33%

112; 63%
spolek
o.p.s.
z.s.p.o.
ústav
stav k 1. 8. 2014

gramů financovaných z národních a evropských
zdrojů. S principy CLLD pracoval předvstupní
nástroj SAPARD, národní program LEADER
ČR 2004-2008, principy byly uplatněny v OP
Zemědělství 2004-2006 a v Programu rozvoje venkova 2007-2013.
Historie vzniku MAS

stav k 1. 8. 2014

MAS vznikají na základě potřeb území, a proto mohou mít územní působnost přes
krajské hranice. Pro různé potřeby je příslušnost k danému kraji uváděna dle umístění
sídla organizace.
Počet MAS dle krajů

stav k 1. 8. 2014
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Území působnosti MAS je celistvé s 10 tis.
až 100 tis. obyvateli a nezahrnuje města s více
než 25 tis. obyvateli.
Území jednotlivých MAS se nesmí překrývat a netvoří, až na schválené výjimky,
izolované územní celky. Všechny obce dotčené

MAS schválí zařazení území obce do území
působnosti dané MAS na období 2014–2020.
Schválením zařazení do území působnosti
SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči
MAS.

PřehledVelikost
velikostiMAS
území MAS
počet obcí

počet obyvatel

rozloha (km2)

nejmenší velikost

7 (14 760 obyv.)

10 781 (26 obcí)

52

největší velikost

98 (84 305 obyv.)

90 563 (37 obcí)

1 499

32

33 000

400

průměrná velikost

stav k 1. 8. 2014, počet obyvatel ke dni 1. 1. 2014 dle ČSÚ

Ministerstvo zemědělství v rámci PRV
2007-2013 přikládalo velký význam místním rozvojovým strategiím a pro realizaci
Strategických plánu LEADER (SPL) bylo v roce
2008 vybráno v I. kole 48 MAS. Počátkem
roku 2009 bylo vybráno v II. kole 32 MAS
a dále ještě dalších 32 MAS ve III. kole.
Strategický plán LEADER musel vést v území MAS k využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb, ke
zlepšování kvality života a životního prostředí, k zvýšení přidané hodnoty místních
produktů a také k efektivnímu využívaní
kulturního dědictví.

Ze 146 existujících MAS bylo vybráno
celkem 112 MAS, které zaujímají 65 % území
ČR. Celkově měly MAS k dispozici alokaci ve
výši cca 5,1 mld. Kč (v závislosti na kurzu EUR).
Přidělené finanční prostředky musela
MAS minimálně z 80 % přerozdělit na projekty konečných žadatelů (opatření IV.1.2)
a současně mohla využít zbylých 20 % na
podporu své činnosti (mzdové a provozní
náklady na administraci, propagační a vzdělávací akce, publikační činnost a animaci
území v rámci opatření IV.1.1). Část alokace
(500 mil. Kč) byla využita na realizaci projektů spolupráce.

Přehled alokace MAS pro období 2007-2013
2007-2013

projekty do
území (min.)

na celé období

administrace
a animace (max.)

minimální alokace

16 mil. Kč

13 mil. Kč

3 mil. Kč

maximální alokace

104 mil. Kč

83 mil. Kč

21 mil. Kč

4 729 mil. Kč

3 783 mil. Kč

946 mil. Kč

42 mil Kč

34 mil. Kč

8 mil. Kč

celková alokace
průměrná alokace

Skutečné hodnoty se mohou měnit v návaznosti na realizaci SPL
(přesný přínos možno zjistit v roce 2015).
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MAS vyhlašovaly výzvy v rámci jednotlivých kol PRV minimálně jednou za kalendářní rok. Kancelář MAS přijímala projekty
a hodnotila jejich přijatelnost v rámci souladu s PRV a SPL. Pokud projekt splňoval
daná kritéria, byl předán výběrové komisi
sestavené z členů MAS, která daný projekt
ohodnotila s ohledem na přínosy k cílům
strategií a určila jejich pořadí. Toto pořadí
potvrdil určený rozhodovací orgán MAS,
který v rámci své činnosti nastavuje oblasti
a míry podpory daných výzev s maximálním ohledem na dosažení cílových hodnot
definovaných indikátorů a přínosů pro region.

MAS administrovaly v rámci svých výzev
okolo 15 tis. projektů. Realizace strategií prostřednictvím 9 770 schválených projektů
přinesly do regionů dotace přes 3,9 mld. Kč
při celkových nákladech projektů 6,6 mld. Kč.
Dle tohoto dotační prostředky představují
60 % investic do regionu prostřednictvím
projektů SPL. Projekty byly realizovány neziskovými organizacemi, podnikateli, obcemi a jimi zřizovanými organizacemi včetně
škol, svazků obcí a církvemi, které spolupracují na rozvoji venkova.

Přehled realizace SPL dle oblastí podpory PRV 2007-2013
OSA

popis

počet
projektů

dotace
mil. Kč

celkové výdaje projektu
mil. Kč

OSA I

Zlepšení konkurenceschopnosti zem. a lesnictví

1 204

386

1 059

OSA II

Zlepšování životního
prostředí a krajiny

18

6

8

OSA III

Kvalita života ve venkov.
obl. a diverzif. hosp. ven.

8 536

3 554

5 608

9 758

3 946

6 675

Celkem

Cílem projektů spolupráce je smysluplná a aktivní účast MAS na společně vypracovaném projektu s jinou MAS. Spolupráce
může probíhat na národní i mezinárodní
úrovni. Společný projekt přináší posílení
místních aktivit a výstupy představují trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům.
Projekty spolupráce nespočívají pouze ve
výměně informací a zkušeností mezi zapojenými stranami, ale především v součin-

nosti při řešení společných problémů, potřeb
nebo využití existujícího potenciálu území.
Projekty spolupráce byly podporovány
prostřednictvím PRV OSY IV LEADER opatření IV.2.1., kde se realizuje 139 projektů národní a 41 projektů mezinárodní spolupráce
celkově za 442 mil. Kč. Země, které se zapojily jsou Finsko, Francie, Italie, Rakousko, Litva,
Lotyšsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Švédsko, a Velká Británie.
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MAS v Evropě
Metoda LEADER byla Evropskou komisí
podporována již od roku 1991 jako iniciativa
poskytující venkovským komunitám možnost zapojení partnerů do rozvoje regionu.
Tato metoda si postupem času získala velký
zájem v rámci celé EU a to ve venkovských,
příměstských i přímořských oblastech.
První MAS získaly podporu ze strukturálních fondů EU a od roku 2007 byla metoda
LEADER spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
I přes to, že metoda LEADER obdržela plnou podporu ze strany institucí EU a všech
zúčastněných stran, bylo uznáno, že nesplnila svůj potenciál jako komplexní integrovaný nástroj pro realizování místních strategií. K dosažení multifondového přístupu

2 402
77%
89 793
121 255
409
1 469
		
133 748

bude pro budoucí období umožněno využití i jiných fondů než EZFRV.
Dle principů metody LEADER byl definován integrovaný nástroj komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD), který je pro období
2014-2020 povinnou součástí EZFRV a možnou volbou v rámci Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského námořního
a rybářského fondu (ENRF) s využitím stejných
pravidel definovaných v rámci „společného
strategického rámce“.
V celé Evropě existuje 2 402 místních
akčních skupin – LAGs (Local Action Groups),
na jejichž území v období 2007-2013 realizovalo celkem 121 tis. konečných žadatelů
90 tis. projektů.

Přehled činnosti MAS v EU
Celkový počet MAS v EU 27 (LEADER Osa IV).
Území EU pokrývající MAS.
Celkový počet projektů financovaných přes MAS.
Celkový počet příjemců dotací přes MAS.
Celkový počet projektů spolupráce (k březnu 2014).
Celkový počet MAS podpořených projekty spolupráce
(k březnu 2014).
Celkový počet akcí podpořených projekty spoupráce.
Historie zapojení MAS v EU
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217
počet MAS
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ELARD
Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) je nezisková organizace založená
za účelem zlepšení kvality života ve venkovských oblastech s cílem zabránit jejich vylidňování pomocí udržitelného a integrovaného
místního rozvoje.
ELARD reprezentuje 1075 místních akčních skupin zastupujících 23 států: Belgie,
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, České republiky, Německa, Estonska, Finska, Francie,
Řecka, Maďarska, Itálie, Irska, Litvy, Lotyšska,
Makedonie, Polska, Portugalska, Rumunska,
Slovinska, Slovenska, Španělska, Švédska
a Velké Británie.

V současné době ELARD pracuje na rozšíření své základny o členy z řad nových států
a kandidátských zemí EU a také na vytváření
kulturně a národnostně různorodého prostředí sledující společný cíl udržitelného a životaschopného evropského venkova. ELARD
usiluje o zapojení všech zainteresovaných
stran do místního rozvoje venkova pomocí
vytváření sítí a šíření postupů a know-how
z jednoho území do druhého. ELARD také
zastupuje zájmy a potřeby svých členů na
mezinárodní, evropské a národní úrovni. Rovněž usiluje o zachování postavení přístupu
LEADER mezi evropskými institucemi jako
základní součást evropské politiky rozvoje
venkova.

Pro období 2014-2015 se stala předsednickou zemí Česká republika a prostřednictvím zástupce NS MAS má jedinečnou možnost podílet se na jednáních
přímo na půdě Evropského parlamentu,
komise a dalších institucí. Cíle českého
předsednictví jsou:

4) ELARD jako žadatel a realizátor projektů - pracovat na možnosti podávat
projekty evropského dosahu
5) ROZŠÍŘENÍ METODY LEADER - podporovat uplatňování metody LEADER
(CLLD) s přesahem i mimo území EU
v rámci předvstupního jednání nebo
rozvojové politiky

1) VÍCEFONDOVÉ FINANCOVÁNÍ - sledovat a upevňovat CLLD napříč Evropou i programy EU, zasadit se o co nejrychlejší spuštění dalšího období

6) MLÁDEŽ NA VENKOVĚ -„mladí z center do regionů“ - podpora mladých na
venkově

2) SJEDNOCOVÁNÍ - sjednocování kvalitativní úrovně CLLD v Evropě a vzájemné předávání dobré praxe

7) PODPORA MÍSTNÍ EKONOMIKY –
propojení ekonomiky, cestovního ruchu, podpora místní ekonomiky, podpora zdravé produkce regionálních
produktů

3) SÍŤOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - s jinými funkčními organizacemi jako je například Prepare, Arc 2020 a Farnet, vymezit působnost jednotlivých organizací za
současné integrace činnosti každé z nich
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Přehled činnosti MAS v České republice
112
65 %
3,8 mil.
4 041
9 758
3,9 mld. Kč
59
		
1 392
1,7 mil.

Počet MAS podpořených PRV 2007-2013 opatření IV.1.1
Území ČR pokryté MAS realizujících SPL 2007-2013
Celkový počet obyvatel v území MAS realizujících SPL 2007-2013
Celkový počet obcí realizujících SPL 2007-2013
Celkový počet realizovaných projektů přes MAS (k srpnu 2014).
Celková částka realizovaných projektů přes MAS (k srpnu 2014).
Počet MAS podpořených PRV 2007-2013 opatření 			
IIII.4. Získávání dovedností, animace a provádění
Celkový počet obcí zapojených do opatření III.4.1.
Celkový počet obyvatel zapojených do opatřeni III.4.1.

180
133
448 mil. Kč
		

Celkový počet realizovaných projektů spolupráce.
Počet MAS zapojených do projektů spolupráce.
Celková částka realizovaných projektů spolupráce MAS
(k srpnu 2014).

178
		
5 771
93 %
		

Počet MAS tvořících strategií komunitně vedeného místního
rozvoje SCLLD
Celkový počet obcí v MAS tvořících SCLLD
Území ČR pokryté MAS – katastry obcí do 25 tis. obyvatel
(k srpnu 2014)

6 mil.

Celkový počet obyvatel bydlících v MAS.

www.nsmascr.cz
info@nsmascr.cz
Publikaci vydala Národní síť
Místních akčních skupin České
republiky v rámci projektu realizovaném v OPTP 2007-2013
číslo projektu
CZ.1.08/3.2.00/14.00308
Aktuálnost informací
k srpnu 2014.
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