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JAKÝ JE A BUDE NÁŠ VENKOV ?



Síťování je velice krásná a stará 
technika……………..





Co všechno např. síťujeme ? 
/kromě rybářství/

- Sociální sítě
- Inženýrské sítě
- Síťujeme v sociální oblasti – síťaři MPSV
- A tak síťujeme i na venkově



Proč je důležité síťování obcí ?

K 27. květnu 2016 Český statistický 
úřad uvádí celkem 6258 obcí a újezdů, 
od roku 2001 zaniklo v ČR pouze 13 
obcí. Jedná se o unikátní model, který 
je potřeba si hýčkat.



DSO –
Dobrovolné 
svazky obcí 
vznikají dle 
zákona o 
obcích

- vznikají dobrovolně

- vznikají spontánně

- nepokrývají celé území ČR

- překrývají se

- vznikají účelové i neúčelové

- zakládají je obce

Starostové, zastupitelé spolupracují v rámci 
DSO:

- vyměňují si zkušenosti

- zřizují Centra společných služeb

- obchodují na burze s energií

- realizují projekty……



Místní akční 
skupiny

- vznikají na principu partnerství

- pokrývají téměř celé území ČR

- nepřekrývají se /nesmí/

- vznikají často z iniciativy samospráv

- členové, partneři – aktivní Leadři z území 
MAS

- spolupracují na přípravě strategie CLLD

- rozhodují o realizaci projektů

- realizují projekty

- spolupracují na rozvoji území

Místní akční skupina (MAS) je 
právnická osoba, založená na 
principech místního 
partnerství za účelem podpory 
a rozvoje venkovského 
regionu. Jde o společenství 
občanů, místně působících 
neziskových organizací, 
podniků a veřejné správy 
(obcí, svazků obcí a institucí 
veřejné moci), které 
spolupracují na rozvoji 
venkovského regionu a jeho 
zemědělství a při získávání 
finanční podpory z Evropské 
unie a z národních programů 
pro svůj region. Místní akční 
skupina (MAS) se podílí na 
realizaci programu obnovy a 
rozvoje venkova s cílem zlepšit 
kvalitu života na venkově 
prostřednictvím trvalého a 
integrovaného místního 
rozvoje



Jak nastartovat spolupráci 
venkovských obcí a jaké jsou 
možnosti této spolupráce? 

Je nastartováno, nejsme rezervace, ani 
muzeum.



To jsou oni.



Současná a budoucí role MAS v 
rozvoji spolupráce a síťování na 
venkově.



Sovětice – Sadová - cyklostezka





„O krok na před“ – klíčový projekt MAS 
Hradecký venkov z OP Zaměstnanost



Pracovní zkušenosti formou exkurzí a stáží – penzion Na Faře v 
obci Dubenec



Pracovní zkušenosti formou exkurzí a stáží – Dubea Dubenec
Výroba perníků



Pracovní zkušenosti formou exkurzí a pracovních stáží –Karsitagro
Zemědělský podnik 



Půdní prostory pro možné budoucí bydlení: obecní budova, v 
přízemí je pošta a pěstitelské centrum. Bydlení je v centru obce.



BUDOUCNOST NÁSTROJE CLLD/LEADER
POLITIKA ROZVOJE VENKOVA 2021+ 
POZICE NÁRODNÍ SÍTĚ MAS



Jaký chceme venkov?



chytrý
soudržný

sebevědomý

venkov – má volba

inovativní

moderní

kreativní

atraktivní

efektivní

zdravý
výkonný

inkluzivní

integrovaný

komunitní

kompetentní

svéprávný

plnohodnotný

rovnoprávný bohatý

odolný
pečující

prosperující
#

vzdělaný



distribuční 
kanál pro 
podporu 
projektů 

na venkově

přenos 
konceptů

animace 
území

Využití struktury MAS 
a nástroje CLLD 
pro rozvoj venkova.



Integrované strategie MAS
založené na místních potřebách.

- volnost v definování problémů 
a potřeb na základě místních potřeb

- prostor pro hledání řešení 
a testování přístupů

- zaměření na cíle/výsledky, 
nikoliv na nástroje

- volnost obsahu i formy



Financování potřeb a rozvoje venkova.

- zajištění odpovídajícího financování
1) potřeb a rozvoje venkova

- příprava na snížení závislosti na EU

2) CLLD-projektů s přidanou hodnotou
díky zapojení místního partnerství, 
integrace více zdrojů či funkční 
provázanosti projektů navzájem

- multifondové financování z ESIF



Implementace fondů EU pro CLLD.

Jeden multifondový
OP CLLD (OP IN/ÚD)
- Sjednocená administrace
- Jedny pravidla
- Jeden řídící orgán
- Společný nástroj i pro ITI

Specifické přístupy 
pro různé OP
- Zachování odbornosti 

jednotlivých ŘO
- Specifické mechanismy

pro specifické problémy

- Výzvy MAS

- Grant. schémata 
/ Globální granty   

- Umbrella projects
- Pilotní projekty
- Předem definované projekty

x



Hlavně jednoduše a efektivně!

- Snížení tlaků na odstranění překryvů

- Srozumitelná a stálá pravidla

- Odstranění duplicit kontrol

- Maximální využití metod 

zjednodušeného vykazování



Nejsme na to sami! – „V6“



Postoj územních 
partnerů k budoucí 
politice soudržnosti



Postoj územních partnerů 
k budoucí politice soudržnosti
jednoduchá a efektivní implementace

jednoduchý a sjednocený proces administrace a implementace, jako je 
například zjednodušené čerpání a paušální platby, s důrazem na právní 
jistotu

důsledné dodržování partnerského přístupu při procesu přípravy a 
implementace, a to

◦ mezi ŘO a žadateli

◦ na regionálních platformách jako nástrojích územní spolupráce se 
zohledněním jejich doporučení

◦ mezi 3 sektory, a to veřejným, soukromým a neziskovým

zamezení gold-platingu a posílení principu důvěry



Postoj územních partnerů 
k budoucí politice soudržnosti
zaměření na výsledky, nikoliv na proces, a to flexibilním a komplexním 
naplňováním cílů, priorit a indikátorů 

jednotný a přehledný systém auditů a kontrol zamezující jejich 
retroaktivitě a násobení

zamezení nadbytečného využívání pravidel veřejné podpory 

efektivní a závazný ex-ante kontrolní systém za předpokladu dodržení 
lhůt pro subjekty implementační struktury 



Postoj územních partnerů 
k budoucí politice soudržnosti
integrované nástroje a územní dimenze

podpora integrovaných nástrojů, zejména ITI a CLLD

nastavení integrované podpory zdola nahoru na základě problémů 
a potřeb definovaných v území 

odpovídající podpora administrativní kapacity žadatelů pro úspěšnou 
implementaci

provázanost strategických dokumentů 

dodržování zásady komplementarity mezi evropskou, národní a 
regionální úrovní dotačních zdrojů



Témata pro 
CLLD2020+ 
dle NS MAS ČR



Oblast 1
Inteligentnější Evropa

1. Start-upy, 

2. Manažerské, inovační a poradenské služby, podnikatelské vzdělávání, …

3. Podpůrná infrastruktura pro Průmysl 4.0 na venkově 
- malá kompetenční centra, platformy, digitální huby

4. Nové technologie, technologické, kreativní a digitální inovace 
v tradičních řemeslech

5. Spolupráce se školami

6. Alternativní formy podnikání (sociální podnikání, sdílená ekonomika a 
znalostní ekonomika, využívající kreativitu a kulturní dědictví, kulturní a 
kreativní odvětví)



Oblast 2
Zelená a odolná Evropa
1. Koordinace samospráv a dalších aktérů s vlivem na péči o krajinu

2. Demonstrační, inovativní a experimentální projekty a opatření v oblasti 
významných dopadů změny klimatu

3. Demonstrační, inovativní a experimentální projekty na udržitelné 
nakládání s energiemi v MSP a veřejných budovách.

4. Projekty na ochranu přírody, biologické rozmanitosti krajiny a ŽP

5. Zadržování vody v krajině a sídlech, boj se suchem.

6. Posílení role vlastníka půdy jako odpovědného člověka za kvalitu 
prostředí, posílení připravenosti na možná rizika

7. Podpora EVVO a VUR (formální, neformální, celoživotní učení)



Oblast 3
Propojenější Evropa
1. Infrastruktura pro chytrou, čistou dopravu.

2. Místní komunikace, polní a lesní cesty, cyklopropojky obcí a místních 
částí 

3. Digitální konektivita pro vyspělou bezdrátovou komunikaci



Oblast 4
Sociálnější Evropa
1. Osoby neaktivní a dlouhodobě nezaměstnané

2. Celoživotní učení 

3. Podpora samostatně výdělečné činnosti 

4. Sociální ekonomika

5. Slaďování pracovního a rodinného života

6. Společné plánování sociálních a zdravotních služeb na lokální úrovni 
- tvorba plánů a následná implementace aktivit

7. Komunitní centra a další místa k setkávání

8. Místní akční plány vzdělávání

9. Animační aktivity k rozvoji vzdělávací infrastruktury 

10. Animační aktivity k rozvoji kvalitního učení

11. Celoživotní učení na lokální úrovni – zájmové/profesní/občanské

12. Inovace ve vzdělávání, vzdělávání ve SMART oblastech



Oblast 4
Evropa blíže občanům
1. Veřejné objekty cestovního ruchu a souvisejí služby cestovního ruchu

2. Kulturní dědictví a kulturních služby

3. Přírodní dědictví a ekoturistika

4. Regenerace a bezpečnost veřejných prostranství

5. Podpora metody CLLD



Vyjednávací tým CLLD2020+
MMR: Kuthanová, Florian, Čáp;
MZe: Winter, Florian, Čáp;
MŽP: Krist, Hartych, Čáp;
MŠMT: Winter, Pošíková, Čáp;
MPSV: Florian, Dvořáková, Čáp;
MPO: Krist, Hamplová, Čáp.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jana Kuthanová

místopředsedkyně NS MAS ČR

e j.kuthanova@nsmascr.cz

t +420 724186825

mailto:j.kuthanova@nsmascr.cz

