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179 MAS v ČR
15 MAS v Královéhradeckém 
kraji



CLLD / LEADER v ČR
-CLLD = community-led localdevelopment,tj. komunitně vedený 
místní rozvoj
-funguje na principech metody LEADER, která je v EU používána 
již od roku 1991,v ČR pak od roku 2004
-původně pouze v Programu rozvoje venkova,od roku 2014 
rozšířen do dalších 3 OP jako jeden ze 3 integrovaných nástrojů 
(IN)pod názvem CLLD (další jsou ITI a IPRÚ)

7 principů metody 
LEADER
1.místní rozvojová strategie = Strategie CLLD
2.partnerství veřejného a soukromého (neziskového a 
podnikatelského) sektoru = místní akční skupina (MAS)
3.přístup zdola nahoru = rozhodování na nejnižší možné 
úrovni
4.víceodvětvovénavrhování a provádění= průřezovosta
integrovanost
5.inovační přístup
6.národní a mezinárodní spolupráce
7.síťování



MAS = MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
-mezisektorové partnerství
◦veřejný sektor (max. 49%)
◦soukromý (podnikatelský a neziskový) sektor
-funguje na principu LEADER/CLLD
◦nositel IN CLLD = komunitně vedený místní rozvoj
-zpracovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(Strategie CLLD) 
-„rozvojová agentura“ venkovského regionu

povinné orgány MAS
-nejvyšší orgán
◦Valná hromada/shromáždění/Plénum
-rozhodovací orgán
◦Výbor partnerství/Programový výbor/Správní rada
-výběrový orgán
◦Výběrová komise
-kontrolní orgán
◦Kontrolní/revizní/dozorčí komise/výbor
-kancelář MAS
◦Manažer MAS



Jak to funguje?
1.MAS na základě širokého veřejného projednávání 
zpracuje Strategii CLLD, kterou následně schválí její 
orgány.
2.ŘO posoudí kvalitu zpracování Strategie CLLD a 
rozhodnou o přidělení finanční alokace.
3.MAS vyhlašuje Výzvy MAS k předkládání Žádostí o 
podporu, které následně vyhodnocuje.
4.MAS vybírá projekty k podpoře a předává je na ŘO 
k další administraci.

konzultační podpora MAS
-bezplatné konzultace s pracovníky MAS 
-projektový záměr / nápad
-příprava žádosti o podporu a příloh
-výběrové řízení
-změny v projektu
-příprava Zpráv o realizaci (ZoR) a Žádostí o platbu (ŽoP)
-kontroly projektu (CRR, MMR, FÚ, …)

-informační semináře
-pro žadatele 
-pro příjemce



AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV 
CLLD NA NÁRODNÍ ÚROVNI 
MAS
-Standardizace MAS –do 30.9.2020 – prodlouženo do 
konce listopadu (pozastaveno)
-potvrzení územní působnosti MAS –souhlasy obcí
-tvorba / aktualizace Strategie CLLD MAS pro období 
2021-27 –cca 2. pol. 2020 /1.Q.2021?/
-koncepční část –doporučený rozsah 22 stran A4

-zapojení veřejnosti, finální schválení orgány MAS
-zpracování Akčního plánu / Programových rámců pro 
jednotlivé operační programy –2020/2021
-rozdílné harmonogramy pro jednotlivé OP
-v případě PRV/SZP předpokládáme zdržení o 1,2 rok

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV 
CLLD NA ÚROVNI MAS 
KRÁLOVÉDVORSKO
-Standardizace MAS – schváleno
-tvorba / aktualizace Strategie CLLD MAS pro období 
2021-27 –cca 2. pol. 2020 /1.Q.2021?/
aktuálně se pracuje na tvorbě – listopad bude 
připomínkování (aktuálně připomínkování Výbor, 
následně starostové, členové, veřejnost)
-zapojení veřejnosti, finální schválení orgány MAS



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 
MAS KRÁLOVÉDVORSKO

ALOKACE: 56 mil. Kč                         70 mil. Kč   
IROP: 28 mil. Kč
OPZ: 29 mil. Kč
PRV: 13 mil. Kč

PODPOŘENO A V REALIZACI VÍCE JAK 70 projektů



ROK 2020
MAS KRÁLOVÉDVORSKO

- zasílání Rychlých informací z MAS
- Pravidelně se schází členové Výboru MAS (1x za 4-5 týdnů)
- Začátek roku – navýšení finančních prostředků PRV (+4 300 000 Kč)
- Podpoříme Vaši akci (50 000 Kč)
- Informování a sdílení informací souvisejících s nouzovým stavem
- Dvoutisícovka (30 000 Kč)
- Kampaň  na podporu lokální ekonomiky 
- Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku
- VH online hlasování per rollam v souvislosti se změnou stanov
- Očekává se navýšení v rámci IROP (ještě stávající období)

- Vyhlašování výzev
- Příjem žádostí
- Hodnocení a výběr projektů
- Komunikace se žadateli
- Sběr projektových záměrů
- Standardizace
- Nová strategie pro 2021 – 2027
- Tvorba videospotu o projektech
- Fotogalerie projektů
- Komunikace se školami v rámci projektu MAP



IROP 2014-20 / stávající stav

-všechny MAS vyhlašují Výzvy MAS, některé už pro toto 
období z některých OP alokace vyčerpány a některé i z IROP
-zazávazkována cca 1/2 alokace, u nás v kraji i více, v IROPu
patří náš kraj mezi nejlépe čerpající MAS
-o případných dalších plánovaných Výzvách MAS se 
informujte, některé MAS mají vzhledem k úspěšnému 
čerpání alokace navýšeny -na webu příslušných MAS -nebo 
u manažerů těchto MAS 

IROP 2014-20 / stávající stav
-1.2 Udržitelné formy dopravy
-1.3 Připravenost na rizika a katastrofy
-2.1 Služby vedoucí k sociální inkluzi
-2.2 Sociální podnikání
-2.3 Infrastruktura pro zdravotní služby
-2.4 Infrastruktura pro vzdělávání
-3.1 Kulturní dědictví
-3.3 Dokumenty územního rozvoje

















SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

SWOT

PROBLÉMY, POTŘEBY

CÍLE, VIZE

Připomínkování jednotlivých částí v průběhu listopadu 2020



DISKUZE
CO OD NÁS 
POTŘEBUJETE?

CO BYSTE 
UVÍTALI?



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

Kancelář MAS Královédvorsko


