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MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 

 

• Rozpočet projektu pro MAS: 290 000,- Kč 

• Doba realizace projektu: 09/2014 – 11/2015 

• Realizátor projektu: SMS ČR 

• Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

• Posílení efektivity a kvality chodu obcí v oblasti veřejné 
správy prostřednictvím spolupráce obcí na platformě MAS 

 



• zapojeni starostové obcí a menších měst územně spadající 
pod 69 MAS z celkových 180 v ČR  

 

CÍLE 

– zefektivnit činnost úřadů veřejné správy  

– snížit finanční nároky na chod administrativy 

– zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných 
agend úřadu při využití moderních metod  

 

 



ROLE MAS 

 

– průběžný monitoring problémů a výkonu veřejné 
správy, sběr podkladů z obcí dané MAS  

– sesbírání příkladů dobré praxe spolupráce obcí na 
území MAS 

– organizace min. 2 kulatých stolů a 2 půldenních 
workshopů pro starosty   
 



Výstupy projektu 

– Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích 
a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS  

– Koncepční návrh legislativního řešení spolupráce obcí na 
platformě MAS  

– Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených nápadů z celé 
ČR a EU  

– 69 Dodatků ke Strategiím místního rozvoje jednotlivých 
MASek pro období 2014-2020 věnující se spolupráci obcí 
na platformě MAS  



• výběr 3 témat v rámci každé MAS dle konkrétních potřeb: 
 

1. Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

2. Regionální školství 
3. Protipovodňová opatření, krizový management 

4. Odpadové hospodářství 

5. Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností 
 

• témata zvolena na VH Mikroregionu Hranicko, 30. 9. 2014 

• témata budou rozvedena v tzv. dodatcích strategií CLLD (MAS) 
 

 



Dosavadní výsledky spolupráce obcí s MAS Hranicko – příklady: 

– Budování a podpora venkovských muzeí 

– Pořízení mobilního vybavení pro kulturní akce, rezervační systém 

– Databáze nevyužitých prostor v regionu – 26 objektů 

– Spolupořádání 23 kulturních a sportovních akcí na podzim 2014 
(Den Obce, Loučení s prázdninami, Oslavy výročí aj.) 

– Pořádání vzdělávacích seminářů a exkurzí 

– Konzultace při realizace projektů 

– Úzká spolupráce s Mikroregionem Hranicko 

– Informační servis 

– Příprava integrovaných projektů 2015+ 

 



• Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním 
vyloučením 

– četa sestavená z uchazečů o zaměstnání znevýhodněných na 
trhu práce (nízká kvalifikace, věk, péče o děti apod.) 

– pečlivý výběr, rekvalifikace, sociální poradenství, vedení 
odborným koordinátorem denních prací 

– Sdruženi pod novým IČ, pod MAS nebo pod MR, odpadá 
administrativní zátěž 

– Koordinované využití pracovníků napříč obcemi, sdílení techniky 

 



• Propojení aktualit a kalendářů akcí v regionu 

– Většina obcí – web pod systémem Galileo 

– Vzájemné sdílení kalendářů akcí 

– Společná iniciativa – vzájemné umístění RSS kanálů, které 
automaticky sbírají aktuality ze zadaných webů (obce, spolky, 
sportovní kluby aj.) 

– Vzájemné umisťování na weby ostatních obcí 

– zobrazování všech kulturních akcí na webu 
„www.regionhranicko.cz“ a dalších 

– odpadnutí administrativy a časové náročnosti vkládání z obou 
stran 

 

http://www.regionhranicko.cz/
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Děkujeme za pozornost. 
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