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Venkov je náš domov. Pečujeme o něj a pomáháme
lidem, kteří v něm žijí a pracují.

2017

1.0

Jsme silný a stabilní partner pro rozvoj venkova

Úvodní slovo předsedy Národní sítě Místních akčních
skupin ČR
Vážení přátelé,
Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., kterou máte před sebou,
je souhrnnou informací o činnosti této organizace
za rok 2017. Pro místní akční skupiny, tvořící Národní síť, to byl rok těžký a svým způsobem rozhodující – poslední den tohoto roku byl i posledním
dnem pro schvalování Strategií CLLD pro implementaci v programovém období 2014–2020.
Výroční zpráva vám pomůže orientovat se
v dění tohoto zlomového roku, ve kterém se
zúročilo dlouhé období příprav a úsilí velkého
počtu lidí nastartovat program, který aplikuje
metodu LEADER v rekordním počtu MAS (178), s historicky největším rozpočtem (víc než
18 mld. Kč) a ve čtyřech základních operačních programech.
Zklamání a rozčarování nad zpožděním startu eurofondových programů bylo v roce 2017
překryto hektickým úsilím dohnat ztrátu. Překryto, ale ne zapomenuto. Budeme usilovat,
aby se napravily největší chyby, které brání efektivnější realizaci projektů, které naplňují
principy metody LEADER a partnerství. Se zkušeností roku 2017 budeme žádat další zjednodušení procesů a zrychlení termínů klíčových činností tak, aby se těžiště činnosti MAS
vrátilo ke komunitní práci – od dnes převládající administrace.
Rok 2017 přinesl zásadní změny ve vnitřním fungování Národní sítě MAS. Byla zřízena
pozice ředitele NS MAS a ve výběrovém řízení na konci roku byl do této funkce vybrán
Mgr. Petr Čáp. Vedle schůzí Výboru NS MAS se pravidelně scházelo i předsednictvo, složené
z předsedy (J. Krist) a tří místopředsedů (J. Kuthanová, F. Winter, J. D. Florian), což přispělo
k lepší koordinaci provozních, programových, metodických i finančních aspektů práce Sítě.
Zásadní význam pro fungování NS MAS měla v roce 2017 realizace projektu Řešení problé-
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mových oblastí CLLD , financovaného z Operačního programu Technická pomoc. Klíčovou
aktivitou činnosti NS MAS byla v uplynulém roce komunikace – jak vnitřní, mezi členskými
MAS navzájem, tak vnější, s dalšími partnery dialogu o rozvoji venkova.

Základní informace

Velkou část aktivit, které přispěly k dobrému chodu Národní sítě MAS v roce 2017, připravil
svou prací tým pod vedením dřívějšího předsedy Václava Pošmurného a tajemnice Veroniky Foltýnové. Zato jim i všem dalším, kteří se podíleli na práci NS MAS v roce 2017, patří
velký dík.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (NS MAS) je sdružením místních
akčních skupin (MAS).

Pro Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. byl rok 2017 rokem úspěšným.
Udrželi jsme pozici silné, sebevědomé a respektované organizace. Dosáhli jsme většiny vytčených cílů a nezpronevěřili se přitom našim zásadám a principům. Naši partneři a přátelé
v nás mají spolehlivého spojence, drobné spory byly vyřešeny a prokázali jsme ochotu se
dohodnout.

MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER, mezi jejíž
základní principy patří: rozvoj regionů: rozvoj regionů založený na plánech a strategiích,
které vznikají zespoda v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami. Podporujeme chytré a inovativní nápady, spolupráci a síťování mezi jednotlivými
odvětvími a spolupráci se zahraničními partnery.

Ti nemnozí, kteří pochybovali o smysluplnosti partnerství v rozvoji venkova, postaveného
na metodě LEADER, se přesvědčili a nadále se přesvědčovat budou, že místní akční skupiny
a jejich Národní síť jsou jedním ze základních kamenů rozvoje venkova České republiky,
dnes i zítra.

Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale“ a znamená „Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“.

Hlavním posláním NS MAS je především:

2017
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 sdružovat místní akční skupiny, které se hlásí k principům metody LEADER
 rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel;
 hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transpa-

Ing. Jiří Krist
za Místní akční skupinu Opavsko, z.s. – předseda NS MAS

rentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS
a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova;
 reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni,

při výměně zkušeností a příkladů dobré praxe;
 propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, pořádat

a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov;
 podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutě-

ží, slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování
venkova.
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Kontaktní informace

Název organizace:

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Sídlo:

Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

Kancelář:

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Čáp, výkonný ředitel spolku

Email:

info@nsmascr.cz

Telefon:

+420 224 142 480

Mobil:

+420 728 612 165

Datová schránka:

3b27c29

Webové stránky:

www.nsmascr.cz

Bankovní spojení:

3625362339/0800 Česká spořitelna, a.s.

Registrace:

Ministerstvo vnitra ČR, VS/ 1-1 /67265 / 07-R (12. 4. 2007)

Spisová značka:

L 63219 vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma:

spolek

IČ:

285 54 2723

Místní akční skupiny

Místní akční skupiny, které sdružuji v České republice více jak 7500 na venkově žijících
a pracujících aktivních podnikatelů, starostů, členů spolků aj., dokazují svojí patnáctiletou
činností, že venkov zná své potřeby a ví, jak je naplňovat.
Venkov pojímáme jako rovnocenného partnera městům, jenž má své specifické silné
i slabé stránky, své vlastní výzvy, dynamiku a je zdrojem důležitých inovací.
Na venkov nenahlížíme jako na ztrátové území, naopak je pro nás klíčový v řešení některých celospolečenských výzev současnosti a budoucnosti. Do popředí cílů politiky rozvoje
venkova umísťujeme kvalitu života ve venkovských oblastech a připravenost venkova
vyrovnávat se s lokálními i globálními trendy a hrozbami.
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Prosazujeme takovou politiku rozvoje venkova, která se zaměřuje na mobilizaci vnitřních
zdrojů venkovských oblastí a na posilování komunit, aby lépe řešily výzvy, jimž čelí.
Spravujeme finanční podpory z fondů Evropské unie, z krajských a národních programů
i od soukromých dárců.

Naše hlavní témata:
 rozvoj podnikání na venkově
 péče o krajinu na venkově
 péče o lidi a o vzdělávání dětí a mládeže

Během uplynulých patnácti let, se významně zvýšil objem a diverzita prostředků, které
plynou na venkov skrze LEADER/CLLD. Místní akční skupiny se díky stabilizaci v posledních
letech staly klíčovými partnery pro rozvoj venkova. LEADER/CLLD je nástroj, který přináší
do politik rozvoje venkova zásadní přidané hodnoty a tvoří tak nenahraditelnou součást
politik regionálního rozvoje.
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Přidaná hodnota LEADER/CLLD
 Animační aktivity MAS zvyšují absorpční kapacitu území a pomáhají tak přerozdělo-

vat veřejné prostředky určené pro regionální rozvoj i do odlehlých míst a k příjemcům, kteří by na vyšší úroveň dotací nedosáhli.
 Aktivity MAS zvyšují sociální kapitál v území, vytvářejí sítě mezi aktéry v území, roz-

víjejí partnerství veřejného a soukromého sektoru, zvyšují podporu a důvěru mezi
partnery, kteří před tím spolu nespolupracovali.
 Aktivity MAS přinášejí díky znalosti místních podmínek do území smysluplné výsled-

ky, udržitelnost a návazné aktivity. Posilují kapacity (vědomosti, dovednosti) zúčastněných stran zejména v oblastech strategického plánování, monitorování a hodnocení.
 Aktivity MAS zlepšují místní veřejnou správu, rozvíjí a iniciují činnost veřejné správy

směrem k potřebám lidí žijících a pracujících v regionu, zlepšují koordinaci a komunikaci mezi různými úrovněmi správy.
 Projekty realizované v rámci výzev MAS mají velký potenciál využívat synergie multi-

fondového financování – propojují a integrují dílčí sektorové aktivity, dokáží využívat
i národních a krajských dotačních titulů a soukromého financování.

POKRYTÍ ÚZEMÍ ČR MAS – ČLENOVÉ / NEČLENOVÉ NS MAS K 31. 12. 2017

 Aktivity MAS přinášejí inovace, přinášejí koncepty do lokálních podmínek, identifikují

nové nebo neplněné potřeby v území, přinášejí nová řešení, rozvíjejí inovativní postupy veřejné správy.
Národní síť Místních akčních skupin sdružovala v roce 2017 168 členů.

2 159
spolků
2 790
podnikatelů

82 %
území ČR

5 401
obcí

168 MAS
v Národní síti

55 %
obyvatel ČR

Statistický přehled členů MAS sdružených v NS MAS – data z interního šetření mezi MAS (údaje
se mohou měnit v závislosti na aktivitách v členských MAS)
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15. listopadu proběhla ve Valticích valná hromada členů spolku, která upravila stanovy
spolku. Nejvyšším orgánem NS MAS je Valná hromada, na kterou je každá členská MAS
oprávněna vyslat své zástupce, z nichž má vždy jeden zástupce právo disponovat rozhodujícím hlasem vysílající MAS. NS MAS, a tím i Valná hromada, měla k 31. 12. 2017 celkem 168
řádných členů (zástupců).
Valná hromada ve Valticích
Valná hromada schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření spolku, výsledky hospodaření
a účetní uzávěrku. Dále volí členy kontrolní komise. V jejích kompetencích je změna stanov,
koncepce činnosti a úkoly pro nastávající období, výše členských příspěvků a další.
Krajské sítě MAS nominují svého zástupce do výboru a ten ze svých řad volí předsedu a tři
místopředsedy. Výbor za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor má nejméně třináct
členů včetně předsedy a místopředsedů a je složen ze zástupců krajských sítí.
Výbor organizuje a řídí činnost spolku podle usnesení Valné hromady a v souladu se stanovami. Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu při dodržování
obecně platných závazných předpisů.
Kontrolní komise má pět členů. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí v jiných
volených orgánech NS MAS. Kontrolní komise NS MAS provádí podle potřeby, nejméně
však dvakrát za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti mezi
spolkem a jeho členy.
V roce 2017 proběhly dvě valné hromady spolku. Volební valná hromada v Hranicích se
uskutečnila 16. března 2017, kde podle starých stanov byla do čela organizace zvolena
MAS Opavsko, zastoupená jejím předsedou Ing. Jiřím Kristem.

Valná hromada v Hranicích
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Druhá valná hromada se uskutečnila 15. listopadu ve Valticích. Hlavním tématem byla
změna stanov, která posílila roli krajských sítí a do organizační struktury vtělila novou funkci výkonného ředitele spolku.

Organizační struktura

Organizační struktura

2017

PŘEDSEDA:
do 16. 3. 2017 Posázaví o.p.s.

od 16. 3. 2017

Místní akční skupina
Opavsko z.s.

Václav Pošmurný

Středočeský kraj

Ing. Jiří Krist

Moravskoslezský kraj

Jan Florian

Plzeňský kraj

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ:
od 16. 3. 2017 MAS Český Západ, z.s.

od 16. 3. 2017 Hradecký venkov, o.p.s. Jana Kuthanová

Královéhradecký kraj

od 16. 3. 2017 MAS Horní Pomoraví

Ing. František Winter

Olomoucký kraj

do 16. 3. 2017 MAS Český Západ, z.s.

Jan Florian

Plzeňský kraj

Ing. Jiří Krist

Moravskoslezský kraj

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Bc. Tomáš Novák

Jihočeský kraj

Posázaví o.p.s.

Václav Pošmurný

Středočeský kraj

MAS Strážnicko, z.s.

Mgr. Vít Hrdoušek

Jihomoravský kraj

MAS Sokolovsko o.p.s.

Ing. Miroslav Makovička

Karlovarský kraj

MAS Frýdlantsko, z.s.

Romana Zemanová

Liberecký kraj

MAS Holicko, o.p.s.

Ing. Michaela Kovářová

Pardubický kraj

MAS Český sever, z.s.

Eva Hamplová

Ústecký kraj

Královská stezka o.p.s.

Mgr. Gustav Charouzek

Kraj Vysočina

MAS Hornolidečska, z.s.

Aleš Lahoda

Zlínský kraj

do 16 .3. 2017

Místní akční skupina
Opavsko z.s.

ČLENOVÉ k 31. 12. 2017:

Ing. Jiří Krist
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Kontrolní komise má povinnost zajišťovat kontrolu dodržování stanov a vnitřních předpisů NS MAS, dále také účelně hospodařit a dodržovat rozpočtovou kázeň organizace.

2017

K 31.12. 2017 NS MAS zřizovala 4 pracovní skupiny:
vedoucí

PŘEDSEDA od 16. 3. 2017
Místní akční skupina Mezi Úpou
a Metují, z.s.

Jiří Kmoníček

Královéhradecký kraj

MÍSTOPŘEDSEDA od 16. 3. 2017
MAS Aktivios, z.s.

Ing. Petr Brandl

Plzeňský kraj

MAS Vladař, o.p.s.

Jan Fronc

Karlovarský kraj

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

JUDr. Dušan Blažek

Moravskoslezský kraj

MAS Moravská cesta, z. s

Ing. Miloslava Hrušková

Olomoucký kraj

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,
o.p.s.

Miroslava Šejnohová

Pardubický kraj

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Jaroslava Saifrtová

Středočeský kraj

PS LEADER

Jan Florian

PS Program a Vize

Jiří Krist

PS Mezinárodní spolupráce

Gustav Charouzek

PS Vzdělávání

Markéta Pošíková

ČLENOVÉ k 31. 12. 2017:

Krajské sítě nebo také krajská sdružení MAS (KS MAS) mohou vzniknout, dohodne-li se na
tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS MAS jsou obdobné jako
NS MAS a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že podporují principy
LEADER v území MAS jak členů, tak nečlenů NS MAS.
Tajemník je zaměstnanec NS MAS jmenovaný výborem. Tajemník je výkonným manažerem spolku, jehož pracovní náplní je především profesionální zajištění činnosti organizace
a jejích orgánů. Funkce tajemníka skončila k 31. 12. 2017 a byla nahrazena od 1. 1. 2018
funkcí výkonného ředitele.
Analytik je zaměstnanec NS MAS jmenovaný výborem. Analytik tvoří správní složku
NS MAS, která má za úkol zajistit administrativní provoz organizace a jejích orgánů.
Ke splnění úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti výboru výbor zřizuje
pracovní skupiny (PS) složené z členů výboru, členů organizace a případně externích
odborníků. Činnosti pracovních skupin jsou zaměřeny na plnění cílů a hlavních úkolů
NS MAS.
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Vedle CLLD v operačních programech realizovaly MAS i řadu dalších projektů i dalších
aktivit: jmenujme především Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Komunitní plánování
sociálních služeb, projekty přeshraniční spolupráce z programu INTERREG i další činnost, to
vše rozvíjelo schopnosti i kapacity MAS a přispívalo k růstu významu MAS pro rozvoj jejich
mateřských regionů.

Klíčové aktivity Národní sítě v roce 2017

sdružování členů

zvyšování
odbornosti a kvality

poskytování
služeb pro členy

2017

propagace MAS,
LEADER, CLLD

Klíčovou aktivitou roku 2017 bylo dokončení výběru SCLLD tak, aby žádná kvalitně fungující MAS nezůstala bez podpory. K tomu směřovala většina aktivit NS MAS v tomto období.
Po několika letech příprav, tak místní akční skupiny zahájily svojí hlavní aktivitu v území.
V roce 2017 se podařilo vyhlásit
výzvy více než polovině MAS.

Počet MAS, které vyhlásily výzvu
do konce roku 2017
100

100

92

87
80

hájení zájmů
členů advokační
činnost
a lobbying

klíčové aktivity
Národní sítě

60

síťování
a reprezentace

40
20
7
0
PRV

Stabilizace a rozvoj MAS
ve stávajícím programovém období

V roce 2017 se podařilo vyhlásit
místním akčním skupinám
713 výzev v rámci 4 operačních
programů.

OPZ

Co se v roce 2017 opakovaně nedařilo, je nastartování projektů spolupráce, které měly
probíhat v rámci PRV. V minulém období se projekty spolupráce (národní i mezinárodní)
výrazně podílely na propagaci MAS a metody LEADER, nyní se kvůli bariérám nastaveným
pravidly téměř nerealizují.
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OPŽP

Počet celkem vyhlášených výzev
do konce roku 2017
400
350

350

Těžištěm aktivit rozvoje jednotlivých MAS v roce 2017 bylo jednak zahájení implementace
SCLLD v jednotlivých programových rámcích (u těch MAS, kterým byla včas schválena strategie), jednak dokončení schvalovacího procesu (u zbývajících MAS). S ohledem na výrazné programové odlišnosti oproti z období 2007–13 kladly oba tyto kroky (příprava i implementace) na všechny MAS vysoké nároky. Nová témata v IROP, OPZ i OPŽP vyžadovala jiné
cílové skupiny i jiné přístupy. Většině MAS se podařilo tyto změny zvládnout a v roce 2017
položily základy k úspěšné implementaci v dalších letech programového období.
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Na výzvy MAS reagovalo 1991
žádostí.

Celkový počet podaných žádostí
do konce roku 2017
1200

17.–20. srpna 2017, Agrokomplex, Nitra, Slovensko

1000

Národní síť Místních akčních skupin České republiky zastupoval předseda Ing. Jiří Krist,
místopředseda Ing. František Winter a tajemnice Veronika Foltýnová. Prezentaci regionálních značek a informace o činnosti místních akčních skupin si vzala za své společně s ostatními zástupkyně MAS Horní Pomoraví a koordinátorka značky Jeseníky Originální produkt®
Hana Olejníková.
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Od dubna 2017 se zahájila realizace dvouletého projektu „Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje“, financovaného z Operačního programu
Technická pomoc. Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD,
zejména pak řešení problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR. Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování
implementace CLLD ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci
s CSSF14+. Projekt realizuje Národní síť MAS ČR jako zastřešující organizace pro místní akční skupiny s celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 94% existujících MAS.

Cesta ke kvalitě CLLD/LEADER

24.–29. srpna 2017, Země živitelka, České Budějovice
Národní síť Místních akčních skupin se účastnila tradičního veletrhu Země živitelka. Spolu
s dalšími partnery na stánku Celostátní sítě pro venkov propagovala aktivity LEADER/CLLD
a MAS.

Propagace místních akčních skupin

Cesta ke kvalitě CLLD/LEADER

1052

Hlavním tématem byla podpora kvality strategií CLLD v procesu jejich schvalování řídícími
orgány operačních programů. Hodnoceno počtem SCLLD, které byly pro období 2014–20
do 31. 1. 2017 schváleny (celkem 178 z 179), byla tato snaha úspěšná, problémy v implementaci u části strategií v roce 2018 ukazují, že v kvalitě své práce mají mnohé MAS ještě
rezervy. Vedle řízení kvality v procesu schvalování SCLLD probíhala také diskuse uvnitř Národní sítě o vyvážení přínosů a nákladů formálního řízení kvality – taková diskuse proběhla
například na jednání MAS v Soběslavi a Dubovicích, také na valné hromadě ve Valticích.
V roce 2017 nebyl připraven žádný systém řízení kvality pro metodu LEADER, který by
přijala většina MAS.
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Zvyšování odbornosti MAS
Aktivity NS MAS i jejích členů se zaměřovaly především interně, tedy k vzdělávání členů orgánů NS a MAS. Tématy vzdělávání byla především orientována k dokončení a implementaci SCLLD, zvládnutí prostředí MS 2014+ a odborný rozvoj manažerů MAS. Na koncepci
interního vzdělávání MAS se podílí Pracovní skupina Vzdělávání.
V roce 2017 zatím neexistoval ucelený systém vzdělávání pracovníků i členů MAS, byly ale
zahájeny kroky k jeho přípravě.
V tomto roce také probíhaly aktivity projektů, zaměřených externě, do oblasti vzdělávání
v územích působnosti jednotlivých MAS. Podporu vzdělávání měly MAS ve svých strategiích vždy, teprve s projekty „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ se však aktivně zapojily
do zlepšování kvality a řízení změn v předškolním, školním a neformálním vzdělávání. Za
přípravu a realizaci tohoto projektu patří velké poděkování PS Vzdělávání pod vedením
Markéty Pošíkové a všem jejím členům.

2017

Při všech těchto aktivitách Národní síť MAS zastává názory a pozice, které jsou v souladu se
základními principy metody LEADER a se zásadami udržitelného rozvoje. NS MAS přitom
zůstává nezávislou organizací, která se řídí pouze zájmy svých členů, a organizací nepolitickou.

30. 5.–1. 6. 2017, LeaderFEST, Hlinsko
Hlinsko se stalo na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších
příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky,
Polska, Slovenska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se v diskuzích vrátily k podstatě metody
LEADER. LeaderFEST sloužil k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Akce byla
částečně financována z Celostátní sítě pro venkov. Dalšími spolupracujícími partnery bylo
město Hlinsko, zástupci MAS Pardubického kraje, studenti gymnázia v Hlinsku, hotelové
školy Bohemia v Chrudimi a další dobrovolníci. Za bezchybnou organizaci patří velké díky
MAS Hlinecko.

Rozvoj partnerství

2017

Rozvoj partnerství
V roce 2017 pokračovala Národní síť MAS ve spolupráci s partnery z oblasti rozvoje venkova v téměř všech oblastech a sférách, které se venkova týkají. Formálně je NS MAS zastoupena ve vládních výborech (pro neziskový sektor, udržitelný rozvoj municipalit), ad hoc
pracovních orgánech pro tvorbu strategií (Strategický rámec rozvoje ČR do 2030, Strategie regionálního rozvoje 21+), spolupracovali jsme s Poslaneckou sněmovnou, Senátem
i s Krajskými zastupitelstvy.
Základem partnerství byla i v roce 2017 spolupráce s územními venkovskými partnery.
Především to byli Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Asociace krajů ČR a Česká biskupská konference. Klíčovými akcemi, které
pořádala nebo se na nich podílela NS MAS, byly LeaderFest 2017 v Hlinsku, prezentace
venkova na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích a konference venkov v Dříteči.
V zahraniční spolupráci, vedle tradičních partnerství v rámci evropské sítě MAS ELARD, finišoval náš společný projekt s Člověkem v tísni v Gruzii – za to patří poděkování PS Zahraniční spolupráce v čele s Gustou Charouzkem a s podporou Radima Sršně a Romana Hakena.
Tradičně výborná byla spolupráce se slovenskou sítí MAS v čele s předsedou Ľubomírem
Lörinczem, postavená na dlouholeté bilaterální spolupráci českých a slovenských MAS,
často i v rovině osobních přátelství.
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Členská základna k 31. 12. 2017
kraj

Název členské MAS

Jihočeský

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

Jihočeský

MAS Česká Kanada o.p.s.

Jihočeský

MAS Sdružení Růže z.s.

Jihočeský

MAS Strakonicko, z.s.

Jihočeský

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Jihočeský

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Jihočeský

Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.

Jihočeský

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Jihočeský

Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.

Jihočeský

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Jihomoravský

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Jihomoravský

MAS Bobrava, z.s.

Jihomoravský

MAS Hrušovansko, z. s.

Jihomoravský

MAS Hustopečsko, z. s.

Jihomoravský

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Jihomoravský

MAS Mikulovsko o.p.s.

Jihomoravský

MAS Moravský kras z.s.

Jihomoravský

MAS Partnerství venkova, z. s.

Jihomoravský

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Jihomoravský

MAS Strážnicko, z.s.

Jihomoravský

MAS Vyškovsko, z.s.

Jihomoravský

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Jihomoravský

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.

Jihomoravský

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Jihomoravský

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

Jihomoravský

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s.

Jihomoravský

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Jihomoravský

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.

Karlovarský

MAS 21, o.p.s.

kraj

Název členské MAS

Karlovarský

MAS Kraj živých vod, z.s.

Karlovarský

MAS Krušné hory, o.p.s.

Karlovarský

MAS Sokolovsko o.p.s.

Karlovarský

MAS Vladař o.p.s.

Královéhradecký

Hradecký venkov o.p.s.

Královéhradecký

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Královéhradecký

MAS Broumovsko+, z. s.

Královéhradecký

MAS Královédvorsko, z. s.

Královéhradecký

MAS Podchlumí, z. s.

Královéhradecký

Místní akční skupina Království-Jestřebí hory, o.p.s.

Královéhradecký

Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

Královéhradecký

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.

Královéhradecký

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Královéhradecký

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

Královéhradecký

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Královéhradecký

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Královéhradecký

Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Královéhradecký

Sdružení SPLAV, z.s.

Královéhradecký

Společná CIDLINA, z.s.

Liberecký

LAG Podralsko z. s.

Liberecký

MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

Liberecký

MAS Achát z.s.

Liberecký

MAS Frýdlantsko, z.s.

Liberecký

Místní akční skupina Podještědí, z.s.

Liberecký

Rozvoj Tanvaldska z.s.

Moravskoslezský

MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

Moravskoslezský

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Moravskoslezský

MAS Jablunkovsko, z. s.

Moravskoslezský

MAS Lašsko, z. s.

Moravskoslezský

MAS Pobeskydí, z. s.

Moravskoslezský

MAS Regionu Poodří, z.s.

Moravskoslezský

MAS Slezská brána, z. s.
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kraj

Název členské MAS

Moravskoslezský

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

Pardubický

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Moravskoslezský

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

Pardubický

Místní akční skupina Svitava z. s.

Moravskoslezský

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Plzeňský

MAS Aktivios, z.s.

Moravskoslezský

Rozvoj Krnovska o.p.s.

Plzeňský

MAS Český Západ, z.s.

Moravskoslezský

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

Plzeňský

MAS Radbuza, z.s.

Olomoucký

Bystřička, o.p.s.

Plzeňský

MAS Světovina o.p.s.

Olomoucký

MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Plzeňský

MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Olomoucký

MAS Hanácké Království, z.s.

Plzeňský

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Olomoucký

MAS Hanácký venkov, z. s.

Plzeňský

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s.

Olomoucký

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Středočeský

Brdy-Vltava o.p.s.

Olomoucký

MAS Hranicko z. s.

Středočeský

Lípa pro venkov z.s.

Olomoucký

MAS Mohelnicko, z.s.

Středočeský

MAS-Střední Polabí, z.s.

Olomoucký

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Středočeský

MAS Blaník, z. s.

Olomoucký

MAS Moravská cesta, z. s.

Středočeský

MAS Boleslavsko z.ú.

Olomoucký

MAS Šternbersko o.p.s.

Středočeský

MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Olomoucký

MAS Šumperský venkov, z. s.

Středočeský

MAS Jihozápad o.p.s.

Olomoucký

MAS Uničovsko, o.p.s.

Středočeský

MAS Mezi Hrady, z.s.

Olomoucký

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Středočeský

MAS Nad Prahou o.p.s.

Olomoucký

Prostějov venkov o.p.s.

Středočeský

MAS PODBRDSKO, z.s.

Olomoucký

Region HANÁ, z. s.

Středočeský

MAS Podlipansko, o.p.s.

Olomoucký

Střední Haná, o.p.s.

Středočeský

MAS Polabí, o.p.s.

Pardubický

MAS Bohdanečsko, z. s.

Středočeský

MAS Říčansko o.p.s.

Pardubický

MAS Holicko, o.p.s.

Středočeský

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Pardubický

MAS Chrudimsko, z.s.

Středočeský

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pardubický

MAS Litomyšlsko o.p.s.

Středočeský

MAS Vyhlídky,z.s.

Pardubický

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Středočeský

Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

Pardubický

MAS ORLICKO, z.s.

Středočeský

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Pardubický

MAS POLIČSKO z.s.

Středočeský

Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Pardubický

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Středočeský

Mladoboleslavský venkov, z.ú.

Pardubický

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Středočeský

Posázaví o.p.s.

Pardubický

MAS Železnohorský region, z.s.

Středočeský

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Pardubický

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Středočeský

Rakovnicko o.p.s.

2017

25

2017

26

výroční zpráva

výroční zpráva

NS MAS

NS MAS

kraj

Název členské MAS

kraj

Název členské MAS

Středočeský

Region Pošembeří o.p.s.

Zlínský

MAS Staroměstsko, z.s.

Ústecký

MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Zlínský

MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Ústecký

MAS České středohoří, z.s.

Zlínský

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Ústecký

MAS Český sever, z.s.

Zlínský

MAS Východní Slovácko, z.s.

Ústecký

MAS Labské skály, z.s.

Zlínský

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.

Ústecký

MAS Naděje o.p.s.

Zlínský

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

Ústecký

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Zlínský

Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s.

Ústecký

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Zlínský

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

Ústecký

SERVISO, o. p. s.

Zlínský

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Vysočina

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Zlínský

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Vysočina

Královská stezka o.p.s.

Zlínský

Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

Vysočina

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Vysočina

MAS LEADER – Loucko, z. s.

Vysočina

MAS Rokytná, o.p.s.

Vysočina

MAS Zubří země, o.p.s.

Vysočina

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.

Vysočina

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.

Vysočina

Místní akční skupina Šipka, z. s.

Vysočina

Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.

Vysočina

MOST Vysočiny, o.p.s.

Vysočina

OSLAVKA o.p.s.

Vysočina

Podhorácko, o.p.s.

Vysočina

Podhůří Železných hor o.p.s.

Vysočina

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Vysočina

Via rustica z.s.

Zlínský

Jižní Haná o. p. s.

Zlínský

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Zlínský

MAS Bojkovska, z.s.

Zlínský

MAS Buchlov, z.s.

Zlínský

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Zlínský

MAS Hornolidečska, z.s.

Zlínský

MAS Ploština, z. s.
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Finanční zpráva

Název dárce

Zpráva o čerpání rozpočtu

Zpráva o čerpání rozpočtu
Zpráva o čerpání rozpočtu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Stav běžného účtu u České spořitelny k 31. 12. 2017
Stav pokladny k 31. 12. 2017
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci

4 938 857,74 Kč
1 619 439,16 Kč
87 550,39 Kč
308 589,00Kč

3 181 761,00 Kč

Mzdové náklady

2 450 013,00 Kč
8 931,00 Kč

Daně a poplatky

5 577,65 Kč

Daně a poplatky

5 577,65 Kč

Ostatní náklady

44 605,13 Kč

Odpis nedobytné pohledávky

30 000,00 Kč

Dary

10 000,00 Kč
87 494,80 Kč

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

87 494,80 Kč

3 419 265,78 Kč

Provozní dotace

3 419 265,78 Kč

Přijaté příspěvky

1 680 000,00 Kč
60 560,00 Kč
1 680 000,00 Kč
12 100,00 Kč

Ostatní výnosy

566,55 Kč

Výnosové úroky

566,55 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

10 560,00 Kč

5 172 492,33 Kč

Provozní dotace

Tržby za vlastní výkony a za zboží

MAS Pohoda venkova, z.s.

4 605,13 Kč

Poskytnuté příspěvky

Přijaté členské příspěvky

50 000,00 Kč

722 817,00 Kč

Ostatní sociální náklady

Přijaté příspěvky (dary)

Česká spořitelna, a.s

34 925,00 Kč

Osobní náklady

Výnosy
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726 707,50 Kč
11 956,00 Kč

1 188 374,77 Kč

Jiné ostatní náklady

částka

Výrok auditora:

Ostatní služby

Zákonné sociální pojištění

2017

Výrok auditora:

2017

233 634,59 Kč
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výroční zpráva
NS MAS

6.0

Seznam partnerů

Seznam partnerů

2017

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Státní pozemkový úřad
Fórum cestovního ruchu Česká republiky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Hospodářská komora České republiky
Česká zemědělská univerzita v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o.
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Sdružení místních samospráv ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Asociace krajů České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
Česká biskupská konference
Česká spořitelna, a.s.
Státní zemědělský a intervenční fond
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

V říjnu 2018 vydala v elektronické podobě
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Agentura pro sociální začleňování
Sestavila kancelář NS MAS s využitím podkladů od předsedy a místopředsedů spolku.
www.nsmascr.cz
www.mistniakcniskupiny.cz
info@nsmascr.cz

30

NS MAS ČR, z.s.
sídlo:

Opavská 228
747 41 Hradec nad Moravicí
kancelář: Senovážné nám. 23
110 00 Praha

ič: 28554272
ds: 3b27c29
bů: 3625362339/0800

t: +420 728 612 165
e: info@nsmascr.cz
w: www.nsmascr.cz

