
MAS jako nástroj spolupráce obcí 
pro efektivní chod úřadů 

 



Historie přípravy 

• Květen 2013: signály o možnosti čerpat podporu z OP LZZ 

• Červenec/srpen 2013: příprava žádosti o FP 

• Leden 2014: přepracování žádosti o FP 

• Duben 2014: předběžné schválení, 2. fáze přepracování 
žádosti o FP 

• Květen 2014: 3. fáze přepracování, přijato ŘO 

• Zdroj financování: OP LZZ – výzva B6 

• Celková délka realizace: 19 měsíců, max. do 12/2015 
(pracovní pozice pro MAS jsou na 15 měsíců) 



Základní idea 

• MAS jako pilotní forma spolupráce obcí hodná podpory SMS ČR 

• Tradice MAS již od předvstupního období 

• Multisektorové a víceúrovňové partnerství 

• Významná role obcí – společné řešení některých problémů 

• Různorodost pojetí spolupráce obcí: MAS; MOS; DSO apod. 

• Velký potenciál k prohloubení spolupráce na nových tématech 

• Slabá podpora ze strany státu i některých organizací s územní 
působností 

• Velká výzva v podobě nástupu nového programovacího období 

• Spolupracujme na osvědčených základech! 



Základní motto 

•Posuňme principy 
LEADER/CLLD/MAS za 
horizont roku 2020 



Mantinely projektu 

• Definice veřejné správy 

• Správa veřejných záležitostí, uskutečňovaná především jako projev 
výkonné moci ve státě 

• Organizační a funkční pojetí veřejné správy - dvě složky: 

• Státní správa (Ústřední státní správa x územní státní správa) 

• Samospráva (vč. Smíšeného modelu veřejné správy) 
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Témata spolupráce 
 

• Spolupráce obcí se bude týkat jak samostatné, tak i 
přenesené působnosti 

• Pilotní témata spolupráce obcí na platformách MAS: 

• Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

• Regionální školství 

• Protipovodňová opatření, krizový management 

• Odpadové hospodářství 

• Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností 

 

Každý kraj, resp. NUTS II bude prioritně řešit mix 3 základních 
témat dle regionálních specifik a konzultací s RT. 

 

 

 

 



Harmonogram 
 

• Schéma komplexního řešení:  

• Shromáždění dat (např. dotazníky  apod.), monitoring stávajícího 
stavu 

• Formulace návodů a pilotních řešení, metodiky, kuchařky 

• Příprava lokálních řešení a jejich příprava k uvedení do praxe 

• Návrh a prezentace možných legislativních opor 

• Harmonogram:  

• Celkem 19 měsíců 

• Původně 12/2013 – 6/2015; nyní – od 6 resp. 7/2014 – 12/2015 

• Realizace posunuta – harmonogram bude ve smlouvě, a příp. dále 
upřesňován 

 

 

 



Územní působnost 

Projekt je územně omezen na: 

 

• 10 krajů v ČR (celkem 6 NUTS II, zařazen i Pardubický kraj): 

 

• 73 MAS (69 MI)  

 

• Hlavní sídlo projektu (mimo Hlavní město Praha – Nábřeží 599, 
Zlín - Prštné) 

• Detašovaná kancelář SMS ČR: Londýnská 71, Praha (možnost 
konzultačních setkání apod.). 



Realizační tým 

• Projektový manažer (1x) 

• Finanční manažer (1x) 

• Interní lektor (DPP) 

• Odborný garant (DPP) 

• Asistent (1x) 

• Regionální koordinátor (7x) – za každý NUTSII (Olomoucký a 
Zlínský kraj separátně) 

• Manažer MAS (73x) – úvazek dle velikosti MAS (transformace 
na DPP kvůli zajištění odpovídajících podmínek) 

 

 



Schéma řízení 



Územní působnost koordinátorů 
 



Monitorovací indikátory 
o 

 • KA01: administrativa  

• KA02: Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh 
efektivnějšího výkonu formou spolupráce na platformách MAS 

• KA03: Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace 

• Metodika (příprava a tisk) 

• Dodatky Strategií MAS (zpracují jednotliví manažeři MAS) 

• Pakty o spolupráci a partnerství (uzavření na úrovni MAS) 

• KA04: Koncepční návrh legislativních řešení  

• KA05: Zásobník dobré praxe: kuchařka ověřených nápadů z ČR a EU 

• KA06: Workshopy: 2 x 9 (v každém kraji 2x: 1x v roce 2014 a 1x 2015) 

• KA07: Závěrečné konference (v každém kraji) – rok 2015-spojení s   
       KA06 

 



Manažer MAS 

• KA2- provádění průběžného monitoringu problémů a stavu výkonu 
veřejné správy v jednotlivých obcích účastnících se dané MASky 

• - komunikace se zapojenými starosty a sběr podkladů z obcí v MAS 

• - zpracování souhrnného podkladu dle předem dané formy, a to v 
rozsahu min. 20 A4 

• - organizace min. 2 kulatých stolů v rámci dané MAS za účasti 
starostů a dozorového orgánu Ministerstva vnitra 

• KA3- připomínkování jednotné Metodiky meziobecní spolupráce 

• - zpracování DODATKU Místní rozvojové strategie dané MASky pro 
období 2014-2020 věnující se meziobecní spolupráci 

• územního rozvoje 

• KA5 

• - sesbírání příkladů dobré praxe meziobecní spoluprácena území 
jejich kraje 

• - spolupráce s odborným garantem při tvorbě Zásobníku dobré 



Manažer MAS 

• KA4- spolupráce s dodavatelem Koncepčního návrhu legislativních 
řešení při komunikaci s významnými aktéry územního rozvoje 

 

• KA5- sesbírání příkladů dobré praxe spolupráce obcí na území jejich 
kraje; spolupráce s odborným garantem při tvorbě Zásobníku dobré 
praxe spolupráce obcí 

 

• KA6- příprava a realizace 2 půldenních workshopů pro starosty 
(workshop č. 2 bude termínově spojen s KA7) 

 

• KA7- příprava a realizace závěrečné konference (spolupráce zejména 
v komunikaci se starosty). 



Regionální koordinátor 

• KA2- metodické vedení, úkolování a konzultování aktuálních 
potřeb manažerů MASek, kterří spadají pod jeho NUTS 

• - zodpovědnost za celkovou vizi spolupráce obcí na platformě 
MASek v rámci daného NUTS II 

• - spoluorganizace min. 2 kulatých stolů v každé MASce 
spadající pod jeho NUTS II 

• KA3- metodické vedení a spolupráce s manažerem MASek při 
zpracování Místní rozvojové strategie dané MASky pro období 
2014-2020 věnující se meziobecní spolupráci 

• KA6- příprava a realizace workshopů pro starosty + KA7- 
příprava a realizace závěrečné konference 



Regionální koordinátor 

• Krajský koordinátor bude dále plnit úkoly zadané 
projektovým manažerem, zajišťovat podklady pro kontrolu 
kvality výstupů z aktivit, realizovat publicitu projektu, 
komunikovat se členy realizačního týmu, s dodavateli a 
cílovými skupinami. 

• Úkoly zadané projektovým manažerem: v určeném termínu 
provést kontrolu pracovních výkazů manažerů MAS, soulad 
termínů a počtů hodin 





 

• Další informace 
 

 
Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 

• Tel.: 603 578 141 

Mgr. Tomáš Chmela 

• Tel.: 724 776 797 

 

Sdružení místních samospráv ČR 

• tajemnik@smscr.cz 
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