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Komunitně vedený místní rozvoj neboli
CLLD je nástroj pro zapojení obyvatel
a aktérů působících v regionu do
plánování a následné realizace rozvoje
území na místní úrovni prostřednictvím
místních akčních skupin (MAS).

A Community-led Local Development
(CLLD) has been proposed as a tool
for involving citizens at local level in
developing responses to the local
problems and needs through the Local
Action Groups (LAGs).

SCLLD

SCLLD

Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) je integrovaný
a víceodvětvový postup zaměřený
na konkrétní území místní akční skupiny.
Veškeré náměty a projekty by měly
vycházet z myšlenek a podnětů místních
venkovských subjektů a občanů.
Podpořená SCLLD pro období 2014-2020
bude realizována z fondů EU, které přispějí
k rozvoji regionu, a to v oblastech, které
byly určeny právě v dané SCLLD místními
subjekty.

A Community-led Local Development
Strategy (SCLLD) – multi-sectorality and
systematic interlinking of development
actions is formalised and embedded in a
local development strategy document.
The local strategies are designed and
implemented by the local partnership
as the final beneficiary of the initiative.
The implementation of SCLLD – Member
States will select the successful LAGs
and allocate budgets to them for
implementation of their local strategies.

Projekt na podpůrné
aktivity pro vznik strategií
komunitně vedeného
místního rozvoje
realizovaný v OPTP
Projekt zahrnoval podpůrné aktivity pro
nositele strategií komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS v ČR
za účelem vzniku společné metodiky
a projektové podpory pro MAS.

Project Implementation:
1. 1. 2013 - 31. 8. 2014
Name of beneficiary:
National Network of Local Action
Groups in the Czech Republic
Project number:
CZ.1.08/3.2.00/14.00308

Cíle

Aims

Pomocí školení, konzultací, vytvoření
společné metodiky a projektové podpory
získají MAS, působící na území ČR,
podmínky pro usnadnění tvorby SCLLD.

How to get involved?

Podílet se na přípravě SCLLD území MAS,
která je komunitně projednávána s co
největším zapojením místních subjektů
na území.

You can take a part in designing of
LAG‘s community-based SCLLD with the
greatest possible involvement of the local
actors.

Být aktivním partnerem MAS a tím mít
možnost:

You can be an active partner of a LAG
and have an opportunity to:

 podílet se na směřování rozvoje 		
regionu
 navázat spolupráci s jinými subjekty
– obcemi, podnikateli a spolky 		
v regionu
 zapojit se do mezisektorové 		
i mezigenerační spolupráce
 v případě úspěšné strategie 		
spolurozhodovat osobně 			
o rozdělování finančních prostředků

 express your own view on the 		
development needs of your area
 establish cooperation with the 		
municipalities, entrepreneurs or NGOs
 engage in wider collaboration
 be involved in making the decision on
allocations of budget

Je čas také se stát
součástí vašeho
regionu!

It is the time to
determine the future
of your region!

NÁRODNÍ SÍ
MÍSTNÍCH AK NÍCH SKUPIN
ESKÉ REPUBLIKY

The project carried out the supporting
initiatives that helped local actors to
strengthen and foster communication
networks and improve the
methodological tools, which were vital
to the viability of the LAG projects.

Realizace projektu:
1. 1. 2013 - 31. 8. 2014
Realizátor projektu:
Národní síť Místních akčních skupin
České republiky
Číslo projektu:
CZ.1.08/3.2.00/14.00308

Zajištění podpůrných aktivit pro
vytvoření kvalitních strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro období
2014-2020 co největšího počtu MAS.

Jak se zapojit?

Project promoting design
of the local development
strategies funded by the
OP Technical Assistance

The project is targeted to the rural
development practitioners, particularly
to the LAGs.
It aims at preparation of the high quality
Community-led Local Development
Strategies by providing supporting
activities for the design process,
consultations, methodological tools,
transfer of good practices, etc.

Národní síť Místních akčních skupin
National Network of Local Action Groups in the Czech Republic

České republiky
Podpora činnosti místních akčních skupin,
jejich spolupráce a přenos zkušeností
The support for activities of LAGs – their collaborative
process and transfer of the best practices

Podpora vzniku strategií komunitně
vedeného místního rozvoje pro území
MAS v rámci ČR
The Support for the Community-led Local
Development Strategies Design
Národní síť Místních akčních skupin České republiky
NS MAS ČR
Hlavní 137
Hanušovice
788 33

t: +420 583 215 610
e: info@nsmascr.cz
w: www.nsmascr.cz
IC: 28554272

www.nsmascr.cz

LEADER

LEADER

Metoda LEADER je založena na principu
zdola-nahoru, na místním partnerství,
na jednotné místní rozvojové strategii
a má výrazně decentralizované řízení
i financování = sami zástupci místních
organizací si určují, na které aktivity se
možné finance zaměří.

LEADER is a local development approach
which allows local actors to develop an
area by using its endogenous development
potential – so called the „bottom up
approach“.

MAS
Místní akční skupina (MAS) je nezisková
organizace místního partnerství
zastupující veřejné a soukromé zájmy
(skupiny občanů, neziskové organizace,
podnikatele, obce, svazky obcí apod.).
MAS si klade za cíl zlepšování kvality
života ve venkovských oblastech (obce
do 25 tis. obyvatel) prostřednictvím
zpracované strategie komunitně
vedeného místního rozvoje.
MAS se rozkládá na území obcí, které
dají souhlas se zapojením a společně
mají 10 – 100 tis. obyvatel.

MAS v České republice
LAGs in the Czech Republic (179)

LEADER challenges people to think about
the future qualities of the territory they live.
They express views, and help to define the
development course for their area.

LAG
Local Action Group (LAG) should associate
public and private partners, and be wellbalanced and representative of the existing
local interest groups, drawn from the
different socioeconomic sectors in the area.
LAG decides the direction and content of
the development strategy and pursues its
crucial goal of improving the quality of life
in rural areas (municipalities with less than
25,000 inhabitants, where the maximum
area covered by the LAG’s activities cannot
exceed 100,000).

2007-2013
Realizace Strategických
plánů LEADER

Implementation of Local
Development Strategies

Pro realizaci Strategických plánů LEADER
v rámci PRV bylo vybráno celkem
112 MAS, které zaujímaly 66 % území
ČR. Realizace strategií prostřednictvím
9 770 schválených projektů přinesly
do regionů přes 3,9 mld. korun.

Member States select successful LAGs
and allocate budgets to them for
implementation of their strategies.
112 LAGs covering 66 % of the Czech
territory were selected in the 2007-2013
programming period implementing various
actions through their strategies.

Projekty byly realizovány neziskovými
organizacemi, podnikateli, obcemi
a jimi zřizovanými organizacemi včetně
škol, svazků obcí a církvemi, které
spolupracují na rozvoji venkova.

Osvojování aneb získávání
dovedností, animace
a provádění
MAS, které nezískaly v období
2007-2013 podporu nebo postupně
vznikaly v území bílých míst, měly
možnost získávat dovednosti
a zkušenosti za účelem vytvoření
aktivního místního partnerství
zabývajícího se udržitelným rozvojem
regionu.
Své projekty realizovalo 59 místních
partnerství v celkové výši dotace
necelých 29 mil. Kč.

More than 9,770 projects have provided
real added value 143 mil EUR, enabled
to co-operate beneficiaries with other
shareholders active in the field of
rural development, e.g. NGOs, SMEs,
municipalities, schools, micro-regions,
church.

Animation, transfer of
knowledge
The LAGs not selected for the support
within 2007-2013 had the opportunities to
gain skills, knowledge in order to establish
a viable local partnership pursuing the
sustainable development of the region.
59 local partnerships have carried out their
project and activities in the total amount of
1 mil EUR.

Implementation of the
cooperation projects
			
Realizace projektů
spolupráce
			

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 součinnosti při řešení společných
problémů, potřeb nebo využití existujícího
potenciálu území.
V České republice bylo realizováno
nebo se realizuje 139 projektů národní
a 41 projektů mezinárodní spolupráce
celkově za 442 mil. Kč. Spolupráce byla
navázána mimo jiné se Slovenskem,
Francií, Itálií, Finskem a dalšími.

LAGs at the European level

In order to strengthen the local
development strategies, it is important
that LAGs from different territories facing
similar challenges can learn from each
other.
Therefore, cooperation projects between
them at both European and regional level
need to be encouraged.
The implementation of joint projects
between the LAGs in different regions can
contribute to increased territorial identity,
sense of belonging, and consequently to
long term sustainability in terms of the
LAGs and local inhabitants as well.
The cooperation projects provide the
diffusion of innovation, knowhow, bring
new skills into region so local needs can
be transformed into opportunities by
promoting open dialogue on different
perspectives to common constraints. The
total amount of 16 mil EUR was allocated
to the cooperation projects of LEADER.

MAS z pohledu Evropy
V celé Evropě existuje 2 402 místních
akčních skupin – LAGs (Local Action
Groups), na jejichž území v období
2007-2013 realizovalo celkem 90 tis.
konečných žadatelů přes 121 tis. projektů.
Evropská asociace LEADER pro rozvoj
venkova (ELARD) je organizací, která
sdružuje MAS a jejich sítě z celé Evropy.
Pro období 2014-2015 se stala
předsednickou zemí Česká republika
a prostřednictvím zástupce NS MAS
ČR má jedinečnou možnost podílet se
na jednáních přímo na půdě Evropského
parlamentu, komise a dalších institucí.

The territory of the EU is covered by
2,402 Local Action Groups – LAGs.
These LAGs implemented over 121, 000
projects with 90,000 beneficiaries in the
programming period 2007-2013.
European LEADER Association for Rural
Development (ELARD) is an international
non-profit making association set up to
improve the quality of life in rural areas.
ELARD represent the interests and needs
of its members from all over the Europe
in front of other international, European,
and national institutions.
The Czech Republic holds the
presidency in ELARD for the period
of 2014-2015, which opens up the
excellent opportunities to take part
in committees, negotiations, working
groups and meetings of the European
Institutions.

139 projects were implemented through
cooperation at national level. A wide
range of projects (41) was carried out in
cooperation with Slovakia, France, Italy,
Finland, etc.
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