Hanušovice, 28.1.2012

místopředseda

V návaznosti na Národní strategický plán LEADER 2014+, který NS MAS ČR zveřejnila
v lednu 2011 je v současné době dokončován souhrn praktických doporučení pro aplikaci
návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má
v období 2014-2020 navázat na současný LEADER.
V říjnu 2011 byly Evropskou komisí zveřejněny návrhy Nařízení vztahující se k tzv.
společnému strategickému rámci, pod který budou spadat všechny fondy EU. V čl. 28 – 31
návrhu Nařízení o společných ustanoveních k EU fondům zveřejněného Generálním
ředitelstvím pro regionální politiku (DG REGIO) je jako jeden z průřezových principů
navrhován komunitně vedený místní rozvoj, známý dosud v rámci PRV jako LEADER. NS MAS
ČR, která je se svými 133 členskými MAS hlavním reprezentantem hnutí LEADER v ČR, se
rozhodla přispět svým náhledem na možnosti aplikace uvedených návrhů nařízení a usilovat
tak o uplatnění metody LEADER v ČR v následujících letech co nejširším způsobem.
Výbor NS MAS ČR proto ve středu 25. 1. 2012 přijal dokument s názvem „KOMUNITNĚ
VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY“, který shrnuje doporučení
shromážděná PS LEADER jako podklad pro vyjednávání s odpovědnými osobami za
nastavení operačních programů pro období 2014-20.
Materiál doporučuje široké uplatnění metody LEADER ve všech operačních programech,
které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. K tomu navrhuje využít stávajících a
vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné součásti jejich
implementační struktury, tak, aby se pokrytí venkovského území ČR fungujícími MAS blížilo
100%.
Pro splnění požadavků daných návrhy Nařízení a pro zajištění integrovaného a
koordinovaného přístupu by MAS měly co nejdříve začít zpracovávat své Integrované
strategie rozvoje území (ISRÚ), které by navrhly priority rozvoje území a způsob jejich
dosahování pomocí tzv. Programových rámců a Individuálních projektů. Všechny cíle by
měly být jednoznačně a měřitelně kvantifikované pomocí indikátorů výsledku a podle
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těchto cílových hodnot by měl být nastaven i finanční plán strategie. Je zřejmé, že tyto
strategie nebudou řešit všechny problémy daného území, ale cíleně pouze ty, které místní
partnerství identifikuje jako klíčové a v rámci daného časového i finančního rámce za
zvládnutelné, nebo k jejichž řešení může alespoň podstatnou částí přispět.
Na obecně formulovanou strategii by měly navazovat tzv. Programové rámce (obdoba
stávajícího Strategického plánu LEADER), které by konkrétně popisovaly problémy, řešitelné
v rámci daného dotačního fondu (např. EAFRD, ERDF, ESF, …) a stanovily konkrétní
podmínky specifické pro tento fond. Propojováním, seskupováním a navazováním
jednotlivých projektů, realizovaných různými způsoby v rámci různých Programových rámců
bude MAS zajišťovat svou integrační funkci a dosahovat tak významných multiplikačních a
indukovaných efektů, což je největší přidaná hodnota MAS.
MAS by se tak měly stát nejnižším článkem implementační struktury politik místního rozvoje.
V případě požadavku na zapojení větších územních celků, než jsou stávající MAS,
doporučujeme využít MAS jako základních skladebných jednotek a vytvářet společná tzv.
„regionální partnerství“ skládající se z několika MAS, případně MAS a měst.
Tento systém předpokládá, že by každý fond měl v rámci svého portfolia pevně vyčleněnou
část, která by byla distribuována prostřednictvím metody LEADER. Finanční vyjádření
tohoto podílu by mělo vycházet z poměrného zastoupení venkovských oblastí vůči
urbánním celkům. Předpokládáme, že takto by v rámci každého fondu mělo být
administrováno 10 – 25% jeho alokace.
Posuzování ISRÚ a z nich vyplývajících Programových rámců by mělo být v zásadě
dvoukolové, přičemž v prvním kole by byly posouzeny jednotlivé ISRÚ a následně ve druhém
kole již samostatně jednotlivé Programové rámce. V případě neúspěchu by hodnotící
komise písemně odůvodnila největší slabiny a daná MAS by měla možnost dokumentaci
předložit cca do 6 měsíců znovu.
Konečná podoba materiálu bude zveřejněna v polovině února na www.nsmascr.cz a
následně počátkem března bude oficiálně veřejně představena všem partnerům na národní
úrovni. Členové NS MAS ČR se budou moc s hlavními body dokumentu seznámit na svých
krajských setkáních a na Valné hromadě NS MAS ČR v Rumburku, kde bude k materiálu
uspořádána i otevřená diskuse. Na prosazování doporučení se bude následně podílet
vyjednávací tým NS MAS ČR vedený Václavem Pošmurným.
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Programový rámec
PRV (EAFRD)

Projektová Fiche
"Podnikatelské provozy
na venkově"

Projekt
"Vybudování výrobny
sýrů ve firmě A"

Projektová Fiche
"Místa k setkávání
v obcích"

Projekt
"Úprava návsi
v obci B"

Grantové schéma
"Podpora zázemí pro
spolky"

Mikro-projekt
"Materiální vybavení
pro spolek C"

Integrovaný projekt
"Kulturní domy
a klubovny"

Sub-projekt
"Rekonstrukce KD
v obci B"
Sub-projekt
"Vybudování klubovny
pro spolek C"

Programový rámec
ERDF
INTEGROVANÁ
STRATGIE
ROZVOJE
ÚZEMÍ

Programový rámec
ESF

Individuální projekt
Výstavba komunit.
centra MAS

Místní zdroje

Další zdroje

Projektová Fiche
"Základní dopravní
infranstruktura"

Projekt
"Rekonstrukce silnic
v centru obce B"

Projektová Fiche
"Vzdělávání
zaměstnanců"

Projekt
"Kurz výroby bio-sýra
pro zaměstnance f. A"

Grantové schéma
"Podpora vzdělávání
členů spolků"

Mikro-projekt
"Kurzy pro veřejnost
pořádané spolkem C"

Integrovaný projekt
"Nové příležitosti pro
sociálně vyloučené"

Sub-projekt
"Rekvalif. kurz pro
práci v balírně sýrů ve
firmě A"
Sub-projekt
"Pracovní tým
údržbářů prostranství
v obci B"

