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1. PŘÍSTUP KE ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ
Záměrem případových studií bylo získat lepší vhled a pochopení mechanismů fungování MAS a
prověřit přístupy k řešení zjištěných problémů MAS. Zkoumaná témata a řešené problémy se opíraly
o závěry řízených rozhovorů s vedoucími představiteli (manažeři) MAS v roce 2018 a
reprezentativního dotazníkového šetření realizovaného mezi manažery MAS v zimě 2018/2019.
V návaznosti na dosavadní poznatky, naznačující rezervy v roli a ve fungování členské základny, se
případové studie zabývaly zejména vztahy, motivacemi a rolemi členů i dalších subjektů v MAS
a cestami k vnitřní aktivizaci MAS. Ve druhé linii se věnovaly přístupům k řešení různých témat.
Během jara 2019 probíhala metodická příprava případových studií. Vlastní spolupráce s MAS a
zpracování případových studií proběhlo ve druhé polovině roku 2019.
Případové studie proběhly v následujících pěti MAS:


MAS - Střední Polabí, z. s.



MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.



MAS Jižní Slovácko, z.s.



Brdy - Vltava o.p.s.

Hlavními faktory výběru pilotních MAS byly zájem skupiny o spolupráci, o řešení nějakého problému,
a o pomoc v určité oblasti a také specifikace MAS z hlediska řešení projektu (odlišná velikost, činnosti,
zkušenosti apod.). Z těchto aspektů lze zmínit zejména:


MAS - Střední Polabí se chtěla zaměřit na řešení konkrétního problému (neaktivita členů). Má
řadu individuálních projektů v odlišných oblastech.
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MAS Slavkovské bojiště má značně fragmentované uspořádání spolupráce obcí (na půdorysu
4 mikroregionálních celků) a členství veřejné správy na bázi svazků obcí (specifický faktor
fungování MAS). Má zkušenosti s podporou podnikání.



Území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. je totožné se správním obvodem ORP
Jeseník a má značný počet členů. Nachází se v turisticky atraktivním území a také na vnější
periférii.



MAS Jižní Slovácko je jedním z aplikačních garantů projektu. Činnost této MAS má úzké vazby
na svazky obcí. Věnuje se cestovnímu ruchu. Jednou ze zajímavých otázek také bylo, jaká je
role MAS v oblasti rozvoje lidových tradic, kterými je území MAS známé.



MAS Brdy-Vltava je inovátorem v celé řadě témat. Významně posouvá rozvoje řady oblastí
v území a lze u ní nalézt inspirativní řešení. Pestrá je zejména škála činností v sociální oblasti.

Postup spolupráce s pilotními MAS byl následující:
1. Shromáždění úvodních informací.
2. Úvodní setkání s manažery MAS / s předsedou MAS (domluva na detailech spolupráce,
diskuze fungování MAS a zapojení členů, problémy MAS a otázky k řešení).
3. Zpracování vybraných statistických informací o MAS s vazbou na sociální kapitál MAS a jejich
vyjádření formou kartogramu (podklad pro novou SCLLD, součástí bylo zmapování všech
neziskových organizací na území MAS na základě registru ekonomických subjektů).
4. Analýza vnitřního fungování MAS – vývoj a rozložení členské základny, činnost orgánů MAS
a zapojování členů, hospodaření MAS (rozbor dokumentů MAS).
5. Šetření členů MAS – plošné dotazníkového šetření a následné doplňující řízené rozhovory
s vybranými členy v rámci těchto témat:
a. Jaký byl motiv pro váš vstup do MAS?
b. Jak se zapojujete do činnosti MAS?
c. Se kterými členy MAS nejčastěji spolupracujete na různých činnostech/projektech?
d. Co vám členství v MAS přineslo?
e. Co byste od MAS do budoucna chtěli?
6. Zhodnocení činnosti MAS v jednotlivých rozvojových oblastech.
7. Zpracování případové studie včetně doporučení pro zlepšení činnosti MAS.
8. Diskuze doporučení se zástupci MAS.
9. Dopracování případové studie a předání MAS.

Díky plné otevřenosti MAS mohly být zkoumány i citlivé otázky a byly získány důvěrné informace.
Jedním z motivů pro zapojení MAS byla i snaha o získání nezávislého vnějšího pohledu na svoji
činnost a získání podnětů ke zlepšení fungování MAS. Kompletní verze případových studií proto byly
zpracovávány primárně jako materiál pro pilotní MAS a v této podobě nebudou zveřejněny. Všechny
podstatné informace byly souhrnně zpracovány v podobě závěrů z případových studií. Formulovaná
konkrétní doporučení byla upravena do podoby, která umožňuje aplikaci v dalších MAS.
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VZNIKU A ÚZEMÍ PILOTNÍCH MAS
Z 5 pilotních MAS celkem 3 vznikly před rokem 2007, ale pouze dvě z nich byly finančně podpořené.
Zbývající 2 MAS vznikly v roce 2013. Ve všech MAS se území postupně zvětšovalo. Územní vývoj MAS
byl zachycen spolu s rozložením členské základny v podobě kartodiagramů, které jsou zařazeny
v následující kapitole.

MAS - Střední Polabí, z. s. vznikla jako občanské sdružení na návrh pětičlenného přípravného výboru
dne 18. 1. 2013 s cílem zapojit se do Programu rozvoje venkova (dále PRV) 2014–2020. V únoru 2013
se konalo ustavující Valné shromáždění MAS v Lázních Toušeň, kde proběhla volba kolektivních
orgánů organizace. Na jaře 2013 byla podána a schválena první žádost o dotaci z PRV. V červnu 2013
došlo k podepsání Dohody o poskytnutí dotace na Státním zemědělském a intervenčním fondu (dále
SZIF) a k zahájení projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“. Standardizace a podání
Strategie MAS do schvalovacího procesu proběhla v roce 2016. V červenci 2017 došlo ke stěhování
kanceláře MAS do prostor zámku Brandýs nad Labem. Strategie CLLD MAS - Střední Polabí byla
schválena 24. 11. 2017. Od února 2018 byly vyhlášeny první výzvy.
Od založení MAS se územní působnost rozrostla z původních 10 obcí s celkovým počtem obyvatel
36 131 (k 31. 12. 2013) na 19 obcí s celkovým počtem obyvatel 48 862 k 31. 12. 2019. Obce Sojovice,
Zeleneč a Nový Vestec přistoupily po schválení střednědobého hodnocení strategie CLLD v létě 2019.
V roce 2019 měla MAS 66 členů, z toho sektor veřejný 21 (31,81 %), neziskový 21 (31,81 %) a
soukromý 24 (36,38 %).

MAS Slavkovské bojiště se začala formovat z iniciativy několika starostů obcí na území DSO Ždánický
les a Politaví a sousedního mikroregionu Roketnice v roce 2006. K 31. březnu 2006 byla MAS jako
Občanské sdružení MAS Za humnama (původní název MAS) zaregistrována na Ministerstvu vnitra.
MAS vznikla spojením téměř všech obcí uvedených dvou mikroregionů. V roce 2007 byla územní
působnost MAS ještě rozšířena o katastry obou měst na území DSO Ždánický les a Politaví – o Slavkov
u Brna a Bučovice a obec Kojátky. Jako nový člen byl přijat mikroregion Mohyla míru.
MAS Za humnama nebyla v programovém období 2007–2013 podpořena. Její činnost se utlumila a
obnovila se až v roce 2012. Došlo k zásadní obměně orgánů MAS, byla provedena revize členské
základny, bylo vytvořeno místo manažerky MAS, a také byla zvolena nová rada a předseda. Došlo
rovněž k rozšíření území přistoupením mikroregionu Cezava a města Újezd u Brna. V tomto roce byla
zahájena realizace prvních projektů, jejichž nositelem se stala MAS, a od roku 2013 byla připravována
strategie CLLD. Na valné hromadě 20. 11. 2014 byl název změněn na MAS Slavkovské bojiště. V lednu
2015 MAS Slavkovské bojiště podala žádost o standardizaci, osvědčení obdržela koncem roku.
Strategie MAS Slavkovské bojiště byla v listopadu schválena Valnou hromadou MAS a v únoru 2016
MAS podala žádost o podporu své strategie. Strategie MAS Slavkovské bojiště byla schválena až za
rok, 7. 11. 2017. První výzva byla vyhlášena ještě téhož roku.
Rozloha území MAS Slavkovské bojiště je aktuálně 389,71 km2 a na jeho území žije celkem 61 844
obyvatel (k 30. 6. 2019). Rozměr MAS se zvětšoval s tím, jak se pod MAS postupně přičleňovaly další
obce. V roce 2006 bylo území tvořeno 27 obcemi o rozloze 217,74 km2, kde žilo 28,9 tisíc obyvatel. Tj.
toto původní území koncentrovalo 60 % obcí, 56 % rozlohy a 47 % obyvatel současné MAS. V roce
2007 se území MAS zvětšilo o 8 obcí. Počet obyvatel MAS narostl o 39 %, neboť do MAS přistoupily
populačně velké obce Bučovice a Slavkov. Aktuální rozměr MAS byl dotvořen v roce 2012 rozšířením
území o posledních 10 obcí.
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MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. byla založena 12. 12. 2012. Založení inicioval Svaz
měst a obcí Jesenicka, který je jedním ze zakladatelů společnosti. Dalšími zakladateli jsou Okresní
hospodářská komora Jeseník a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Územní působnost MAS představuje
okres Jeseník. Území bylo dříve spravované Sdružením pro Jesenicko a jeho organizační jednotkou je
MAS. Jejich právní statut totiž neumožňoval obcím stát se jejich členy. Obce z území MAS jsou
součástí 4 mikroregionů – Javornicko, Žulovsko, Jesenicko a Zlatohorsko.
V roce 2014 MAS založila organizační složku pod názvem Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze
pro Jesenicko. Organizační složka byla založena na základě požadavků standardizace místních akčních
skupin a jejím hlavním účelem je realizovat komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na
základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Při založení MAS tvořili členskou základnu 3
členové – zakladatelé MAS. V roce 2019 měla MAS celkem 64 členů, z toho 60 subjektů je zároveň
partnerem organizační složky. U členů MAS činí poměr veřejného sektoru 42 % (27 členů),
podnikatelů 27 % (17 členů, z toho 8 % zemědělských a 19 % nezemědělských podnikatelů) a
neziskového sektoru 31 % (20 členů). Fyzické osoby nejsou členy MAS. Oproti průměru v ČR lze tedy
vidět vyšší podíl veřejného sektoru a naopak nižší podíl zemědělských podnikatelů. K 31. 12. 2018
činila celková rozloha MAS 71 901 ha, počet zastoupených obcí 24 a počet obyvatel 38 390.

MAS Jižní Slovácko byla registrována 11. 6. 2004 pod názvem MAS Region Podluží, o.s. Při svém
vzniku zabírala území všech tehdejších 13 členských obcí svazku obcí Region Podluží (Dolní
Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Lužice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Nový
Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice, Týnec). V roce 2006 se uskutečnilo rozšíření území
o další obce Hodonínska (Mikulčice, Čejkovice, Čejč, Dubňany, Mutěnice, Rohatec, Terezín) a došlo ke
změně názvu na MAS Dolní Morava z.s. V roce 2007 přistoupila v roce 2006 vzniklá obec Ladná.
Současný název MAS Jižní Slovácko oficiálně používá od roku 2019. Území MAS s celkovou výměrou
34 988 ha a 44 951 obyvateli zahrnuje 21 obcí. Spadají do něj téměř všechny obce ze správního
obvodu ORP Hodonín (13 obcí; mimo jsou 4 obce, a to Karlín, Ratíškovice, Petrov a Sudoměřice) a 8
obcí z východní části správního obvodu ORP Břeclav. Obce tvořící MAS jsou převážně velkými sídly,
což je pro tuto oblast charakteristické.
Území obce Rohatec je od ostatního území MAS odděleno katastrem města Hodonína. Město
Hodonín se vzhledem k tomu, že mělo při standardizaci MAS více než 25 tis. obyvatel, nemohlo stát
členem MAS. K 1. 1. 2019 nicméně počet obyvatel Hodonína činil 24 682 obyvatel, tudíž by se do
budoucna členem mohl stát. Bylo by to logické i vzhledem k tomu, že jde o přirozené centrum
regionu, MAS s ním spolupracuje (např. při rozvoji cestovního ruchu) a sídlí zde kancelář MAS.
Členská základna zahrnovala v polovině roku 2019 celkem 40 subjektů, z toho 18 z veřejného sektoru
(47 %), 12 z podnikatelského sektoru a 10 z neziskového sektoru.

MAS Brdy-Vltava vznikla v roce 2006 jako obecně prospěšná společnost Brdy-Vltava (Brdy-Vltava
o.p.s). Následně, kvůli potřebám standardizace místních akčních skupin v programovém období let
2014 až 2020, byl ve statutu Brdy-Vltava o.p.s. formálně vyčleněn orgán Místní akční skupina BrdyVltava (MAS Brdy-Vltava). Vyčleněný orgán MAS Brdy-Vltava provádí realizaci programových rámců
SCLLD. Obecně prospěšná společnost provádí činnost mimo programové rámce (např. individuální
projekty nebo místní akční plán rozvoje vzdělávání). V realitě a každodenní praxi se jak pro o.p.s. tak
její orgán vžilo veřejností, partnery i samotnou kanceláří MAS souhrnné označení MAS Brdy-Vltava,
ačkoli to není formálně vždy zcela přesné. Nastavení celého systému pro potřeby standardizace bylo
administrativně značně náročné (časově zabralo přibližně 1 rok).
Zakladatelé a partneři Brdy-Vltava o.p.s. jsou součástí Pléna regionu = MAS Brdy-Vltava. Plénum
regionu je obdoba valné hromady. Na Plénu regionu se diskutují a rozhodují všechny hlavní záležitosti
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týkající se činnosti MAS. Řeší veškeré záležitosti MAS Brdy-Vltava. Činnosti o.p.s. řeší především
Správní rada. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a ředitelka jsou zastoupeni jednou osobou,
která má všechny informace o činnosti organizace jako celku. Tím je řešen paradox, kdy za jednání
MAS Brdy-Vltava je právně odpovědná Brdy-Vltava o.p.s. Personálně se kryje také úřad ředitele a
Kancelář MAS Brdy-Vltava. Ostatních 5 orgánů (správní rada, dozorčí rada, programový výbor,
monitorovací výbor a výběrová komise) je personálně zastoupeno odlišně.
MAS vznikla v roce 2006 na území Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. V roce 2007 se území
rozšířilo o Svazek obcí Střední Povltaví. V roce 2014 se následně připojila obec Buková u Příbramě,
kde se tehdy změnilo zastupitelstvo a vedení a začali se zajímat o činnost MAS. V historii působení
MAS se území nezmenšovalo. Územní působnost MAS v současné době zahrnuje 31 obcí s 29 583
obyvateli (k 31. 12. 2018), které se rozkládají převážně na území SO ORP Dobříš. Dvě obce zasahují do
SO ORP Příbram, 5 obcí do SO ORP Černošice. Území je pomyslně rozděleno na dvě části. Povltaví je
historicky vymezené řekou a skalami. Jedná se o území na hranici širší spádovosti Prahy. Druhá část
MAS je vymezena územím přirozeně spádujícím k městu Dobříš. Celkově se region rozkládá na 39 076
ha, svojí rozlohou tak zabírá 3,55 % území Středočeského kraje. K 31. 12. 2018 činil počet partnerů 48.
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3. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS
Počet členů MAS (resp. u o.p.s partnerů, dále je pro obě právní formy užíváno pouze označení
„členové“) se u všech pilotních MAS postupně zvyšoval, a to nejen vlivem územního rozšiřování, ale i
přistoupením nových členů ze stávajícího území. Současně i někteří členové ukončili své členství,
takže docházelo k mírné obměně zapojených subjektů.
Lokalizace členů v území, resp. rozložení zástupců sektorů, je obvykle nerovnoměrné a odvíjí se od
procesů formování MAS a aktivity subjektů v území. Velký vliv má i skutečnost, zda obce jsou členy
přímo, nebo jsou v MAS reprezentovány svazky obcí. Většina členů je soustředěna do několika obcí.
Na členskou základnu mají výrazný vliv osobní vazby zakladatelů a lokalizace sídla MAS. Struktura
členů většinou příliš nesouvisí s tématy činností MAS.
K zamyšlení pro ostatní MAS může být srovnání situace v pilotních MAS. Vzhledem k obvyklému
téměř plošnému členství obcí v MAS nebývá podíl obcí bez členů příliš vysoký. Vybočují zde MAS,
které mají jako zástupce veřejné správy svazky obcí (jako např. MAS Slavkovské bojiště). Objevují se
ale i MAS, kde jsou obce zastoupeny výběrově (členy jsou jen ty, které se skutečně zapojují).
Vedle pohledu na zastoupení členů v jednotlivých obcích může mít praktické dopady na činnost MAS
i koncentrace většiny členů MAS do několika málo obcí. Šetření v pilotních MAS ukazuje, že alespoň
polovina členů sídlí často v méně než pětině obcí. Zásadní vliv zde také hrají některá větší města, kde
se může koncentrovat násobně vyšší podíl členů, než v kterékoliv další obci (v případě pilotních MAS,
tak např. v Jeseníku sídlilo 30 % členů MAS, v Čelákovicích 24 % členů MAS, v Brandýse nad Labem –
Staré Boleslavi 23 % členů MAS).
Srovnání vybraných aspektů rozložení členů MAS v území pilotních MAS v polovině roku 2019
Podíl obcí bez
Podíl obcí, v nichž Celkový počet
MAS
členů
sídlí 50 % členů*
členů
MAS - Střední Polabí
16 % (3/19)
19 % (38 ve 3)
66
MAS Slavkovské bojiště
51 % (23/45)
13 % (22 v 6)
42
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
4 % (1/24)
17 % (31 v 4)
60
MAS Jižní Slovácko
10 % (2/21)
24 % (20 v 5)
40
MAS Brdy-Vltava
45 % (14/31)
8 % (25 v 4)
48
Pramen: Podklady od pilotních MAS.
* Vyjádření koncentrace členů. Např. MAS - Střední Polabí má území tvořené 19 obcemi. Většina členů z 66 je
ze tří obcí (16 členů z jedné, 15 členů z druhé a 7 členů ze třetí), tj. v pouhých třech obcích (19 % z celkového
počtu obcí) sídlí 38 členů z 66, tj. 58 %.

Otázkou k dalšímu zkoumání je, jak se v působení MAS na jedné straně a ve vnímání MAS na straně
druhé (např. slabší informovanost, slabá image) projevuje fakt, že obec z územní působnosti MAS není
v MAS zastoupena žádným členem. Stejně tak je otázka, jak se územně nerovnoměrné zastoupení
členů může projevit v agendách MAS a absorpční kapacitě území (z hlediska vypisovaných výzev
MAS).
Při zpracování případových studií byly také zjištěny rozdíly v evidenci členské základny. V některých
MAS bylo nutné dohledávat změny na základě zápisů setkání valné hromady, v jiných MAS existovala
průběžná databáze členů.
V MAS - Střední Polabí se celkový počet členů z původních 35 zakládajících členů zvýšil na téměř
dvojnásobek. V polovině roku 2019 činil počet členů 66. Počet členů ze soukromého sektoru
postupně rostl. S výjimkou roku 2016, kdy žádná nová obec do MAS nepřistoupila, lze vidět rostoucí
tendenci i u počtu členů z veřejného sektoru. Počet členů z neziskového sektoru první tři roky od
Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.
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založení MAS rostl, dále mírně kolísal, až se ustálil na současných 21 členech. Rostoucí počet členů
MAS je dán zejména zvýšeným zájmem o to být členem organizace, díky které lze žádat o dotace,
dále být součástí sítě, která propojuje lidi a řeší problémy v regionu. Změny v počtu členů jsou
ovlivněny i skutečností, že někteří bývalí starostové, kteří byli původně v MAS za obec, nebo zástupci
neziskových organizací z MAS vystoupili a znovu nastoupili jako soukromé osoby (řádově se ale jedná
o jednotky).
Nejvíce členů MAS je ze dvou největších měst území, z nichž jsou zastoupeni členové ze všech
sektorů. Členové z neziskového sektoru jsou potom už jen z 3 dalších obcí. Méně obvyklé je, že dvě
další NNO sídlí mimo území MAS, nicméně provoz jejich služeb je na území MAS, což je podmínkou
přijetí člena. Jde o NNO z oblasti sociálních služeb, které na území MAS působí. Členové ze
soukromého sektoru jsou potom z dalších 5 obcí. Ostatní obce či městyse jsou zastoupeny v MAS
pouze veřejným sektorem.
Bez ohledu na sektor, je počet členů, který vystoupil z MAS od jejího založení, velmi nízký. Mezi
subjekty, které přistoupily a zase vystoupily v rámci prvního roku, patří 3 fyzické osoby ze
soukromého sektoru a 2 právnické osoby z neziskového sektoru.
Ve srovnání s průměrem za všechny MAS v ČR lze říci, že MAS - Střední Polabí má sice menší počet
obcí ale na druhou stranu více členů, oproti průměru za katastrálně malé MAS dokonce téměř
dvojnásobný. Oproti průměru MAS má také více členů ze soukromého sektoru.
U MAS - Střední Polabí můžeme ilustrovat postupné rozšiřování a dílčí obměnu členské základny i na
detailnějších číslech.
Vývoj počtu členů MAS - Střední Polabí od založení
Sektor
Veřejný sektor
Soukromý sektor
Neziskové organizace
Celkem
Příchod nových členů
Ochod starých členů
Rozdíl-přírůstek

Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
10
11
15
15
16
18
11
16
19
21
23
24
14
17
22
22
19
20
35
44
56
58
58
62
+10 +12
+5
+3
+4
-1
0
-3
-3
0
+9
+12
+2
0
+4

2019
21
24
21
66
+4
0
+4

Podíl
v MAS

Podíl
ø ČR

31,81 %
36,38 %
31,81 %
100 %

36 %
37 %
27 %
100 %

Pramen: Výroční zpráva 2013–2018, za rok 2019 data MAS
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MAS Slavkovské bojiště měla v roce 2019 celkem 42 členů, z nichž 5 jsou zástupci veřejného sektoru,
tj. obcí a dobrovolných svazků obcí, 23 členů reprezentuje nestátní neziskové organizace, dále je v
MAS zapojeno 5 soukromých osob a 9 členů zastupuje podnikatelské subjekty. Tzn., že vůči
obvyklému rozložení členů v ČR má MAS Slavkovské bojiště významněji zastoupen neziskový sektor
(fyzické a právnické osoby) a naopak je slaběji zastoupen sektor veřejný. Tato skutečnost je
způsobena mimo jiné tím, že veřejný sektor je reprezentován 4 mikroregiony, tj. ani jedna ze 45 obcí
není samostatným členem skupiny. Pokud by tomu tak bylo, rozvržení členské struktury by bylo jiné,
s dominantním postavením veřejného sektoru. Specifikum členské základny MAS Slavkovské bojiště
leží také v poměrně velkém zastoupení divadelních spolků a hasičů. Toto pramení z dvou úspěšně
realizovaných projektů (S divadlem poznáváme naše regiony; Mladí hasiči – bezpečná budoucnost),
které motivovaly dané zúčastněné subjekty ke vstupu do MAS.
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Dynamika v členské základně je zachytitelná až po roce 2012, kdy se MAS znovu zformovala. Členská
struktura se od roku založení významně proměnila. Z původně zakládajících členů sdružení
v současné MAS zůstali čtyři. Z výroční zprávy roku 2014 je patrné, že k původně zakládajícím členům
přibylo dalších 30, kteří jsou ve sdružení i nyní (přibližně 70 % aktuální členské základny). Od roku
2014 pak do skupiny vstoupilo 6 členů (4x soukromý, právnické osoby, 1x veřejný sektor a 1x
soukromý podnikatelský sektor) a naopak 12 členů spolek opustilo. Většina z nich ukončila členství na
vlastní žádost (důvodem byla především absence dotačních možností pro dané subjekty případně
rozdílné představy o působení v MAS). V jednom případě bylo členství ukončeno na základě
dlouhodobého neplacení členských příspěvků. Společenství mělo nejvíce členů v letech 2016 a 2017
(47) a v roce 2019 se počet členů spolku po tzv. revizi členské základny přiblížil počtu po roce 2012
(tehdy 43 členů).
Územní rozdělení členů je nerovnoměrné. V důsledku zastoupení veřejného sektoru prostřednictvím
svazků obcí ve 22 ze 45 obcí MAS nepůsobí žádný člen MAS. Hlavním prostředníkem je tak
mikroregion. Zde je však otázka, nakolik se informace od zástupce mikroregionu v MAS přenášejí
k zástupcům obcí v mikroregionu a následně aktérům v území. U některých zapojených mikroregionů
tento přenos funguje poměrně dobře, některé mikroregiony mají potenciál ke zlepšení. Jinými slovy,
tato nerovnoměrnost znamená, že v 20 % obcí MAS (Bučovice, Holubice, Hrušky, Jiříkovice,
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Křenovice, Sivice, Telnice a Viničné Šumice) je koncentrováno 64 % členské základny. V populačně
největší obci Slavkovu u Brna není zastoupen ani jeden člen.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko v roce 2012 založili 3 členové jako obecně prospěšnou
společnost. V roce 2019 měla MAS celkem 64 členů, z toho 60 subjektů je zároveň partnerem
organizační složky MAS, která byla založena v roce 2015. Na vývoji členů této MAS můžeme ilustrovat
zvláštnosti MAS s právní formou o. p. s., které musely v roce 2015 vytvořit duplicitní strukturu orgánů.
Nejvíce členů do MAS přistoupilo v prvních dvou letech po založení MAS, kdy v roce 2013 měla
MAS 49 členů. V dalších letech je členská základna víceméně stabilní, vždy několik členů přistoupilo,
malá část zase vystoupila, ale celkový počet se výrazně nemění. V úvodu fungování MAS ojediněle
docházelo ke skutečnosti, že člen vstoupil do MAS a netušil přesně, proč a do jaké organizace vlastně
vstupuje. Proto v průběhu dalšího roku zase z MAS vystoupil. Do organizační složky MAS v roce 2015
nevstoupili všichni členové o.p.s. Tento rozdíl několika subjektů přetrvává až do roku 2019, kdy
v organizační složce nejsou 4 neziskové organizace z členů o.p.s
Největší zastoupení v členské základně v poměru 45 % mají zástupci veřejného sektoru, což je ve
srovnání s průměrem za všechny MAS v ČR (36 %) nadprůměrná hodnota. Na Jesenicku je nižší poměr
zemědělských podnikatelů, naopak ostatní podnikatelé jsou v MAS zastoupení více. V MAS nejsou
zastoupeny žádné fyzické osoby.
Vývoj a proměnu členské základny (počtu partnerů) MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s.
zachycuje následující tabulka. Lze zde vidět podobné trendy jako u výše uvedených hodnot za MAS –
Střední Polabí.
Vývoj počtu členů MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s. a od 2015 partnerů organizační
složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s.
Rok
Podíl
Podíl
Sektor
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 v MAS ø ČR
Veřejný sektor
1
22
23
23
24
25
27
27
45%
36 %
Zemědělští podnikatelé
0
4
5
4
4
5
5
5
8%
14 %
Ostatní podnikatelé
2
6
7
10
10
11
12
12
20%
13 %
Podnikatelé celkem
2
10
12
14
14
16
17
17
28%
27 %
Neziskové organizace
0
17
21
17
17
16
16
16
27%
27 %
Fyzické osoby
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
10 %
Celkem
3
49
56
54
55
57
60
60 100 % 100 %
Příchod nových členů
46
9
1
3
3
0
Ochod starých členů
0
2
0
1
0
0
Rozdíl-přírůstek
+46 +7
+1
2
+3
0
Pramen: Výroční zpráva 2012–2018, za rok 2019 data MAS
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Členská základna MAS Jižní Slovácko zahrnuje 40 subjektů, z toho 18 z veřejného sektoru (46 %), 12 z
podnikatelského sektoru a 10 z neziskového sektoru. Územní zastoupení neziskových
a podnikatelských subjektů je nerovnoměrné.
MAS měla v roce 2004 celkem 15 zakládajících členů. V roce 2014 měla MAS 25 členů (8 z veřejného
sektoru, 13 ze soukromého/podnikatelského sektoru a 4 z neziskového sektoru). V roce 2014 došlo
také k určité obměně členů a obce znovu potvrzovaly své členství na základě usnesení svých
zastupitelstev. V období 2016–2019 přistoupilo 13 členů (4 z veřejného sektoru, 2 z podnikatelského
sektoru a 7 z neziskového sektoru) a vystoupili 3 členové (z neziskového sektoru). V případě obcí není
členem jedna obec ze zakladatelských obcí.
Při vzniku MAS v roce 2004 se členská základna odvíjela od osobních kontaktů zakladatelů MAS. Bylo
obtížné představit si, jak bude činnost MAS probíhat. Někteří ze zakládajících členů již nejsou příliš
aktivní. Přistoupení nových členů se v dalších fázích uskutečňovalo také prostřednictvím tzv. kulatých
stolů v jednotlivých obcích, kde bylo přítomným nabídnuto členství.
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Členové, kteří do MAS vstoupili v posledních letech, už mají jasnou představu o svém vstupu a
projevují zájem o region. Na základě povědomí o MAS se členové „nabalují“. MAS si také začíná členy
vybírat. Když narazí na podnikatele, který má širší spektrum činností, tak ho MAS osloví.

Organizační složka MAS Brdy-Vltava má celkem 48 partnerů. Ze soukromého sektoru je 32 partnerů
(v době standardizace byly zařazeny do soukromého sektoru i neziskové organizace, neziskový
sektor) a 16 partnerů z veřejného.
MAS začínala s několika málo zakládajícími partnery. V programovém období 2007–2013 se
nepodařilo vytvořit strategii, která by mohla být schválená, a tak se organizace zaměřila na
individuální projekty. Od roku 2011 se počet partnerů s vidinou nového programového období 2014–
2020 postupně zvyšoval a v roce 2014 se ustálil na hodnotě více než 30 partnerů. Ve spojitosti
s přistoupením obcí vzrostl počet partnerů v roce 2016 na téměř 50. Plénum nové partnery ochotně
přijímá. Po přijetí je s partnery uzavřena smlouva o spolupráci.
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V rámci jedné z MAS se podařilo uskutečnit rozhovory i s několika subjekty, které z MAS vystoupily.
Ti ke svému členství v MAS uvedli:
Členem MAS jsem se stal proto, aby bylo možné zabezpečit ustavující jednání kolektivních orgánů a
vůbec zahájit v časově limitovaném období činnost MAS a zapojit veřejnoprávní korporace (obce,
města) do činnosti MAS. Hlavním důvodem pro vystoupení z MAS z mé strany byly a dodnes jsou
osobní zásadní neshody s několika členy MAS. Na členství v MAS už nemám časovou kapacitu a je
třeba, aby se této činnosti věnovali nadšení lidé, kteří jsou odborníky na danou problematiku.
Motivem pro vstup s minimálními informacemi o MAS byla představa, že různé organizace spolu
budou spolupracovat při svých aktivitách. Bohužel potom jsem zjistil, že se jedná o získání peněz na
to, aby se pak rozdělily vybraným zájemcům. Je to stejné jako se všemi dotacemi, dosáhnou na ně jen
„vyvolení” a mnoho peněz jde na režii jak samotných MASek, tak na státní úředníky. To byl důvod
vystoupení z MAS. Lepší cestu vidím ve snížení daní a tím stejných podmínek pro všechny, a dále v
podpoře obcí a měst místním organizacím, spolkům…, o jejichž činnosti mohou mít, pokud se o to
zajímají, přehled.
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4. MOTIVACE A ROLE ČLENŮ MAS
Hlavním tématem dotazování členů, manažerů i předsedů MAS byly záležitosti spojené s fungováním
členů v rámci MAS. Role, motivace a aktivita členů tvoří spojité nádoby a liší se pohledy vedení MAS a
významné části členů.

MOTIVACE ČLENŮ MAS
Hlavními motivy členů pro vstup a setrvání v MAS jsou:
1. Získání finančních prostředků / lepší přístup k dotacím, resp. získání informací o dotacích
(z nástroje CLLD, případně i z dalších zdrojů, protože manažeři MAS šíří informace i o
mnohých dalších zdrojích) – toto bylo jednoznačně na prvním místě u členů ve všech
pilotních MAS. Při pohledu na jednotlivé členské sektory v některé MAS dominoval tento
motiv u podnikatelů, v jiných u neziskových organizací, či u obcí.
Pořadí dalších motivů je už obtížněji rozlišitelné. Jde také o více propojené motivy.
2. Získávání informací o dění v regionu
3. Spolupráce s různými subjekty v území a rozvoj regionu – zájem členů je zde zejména
v oblasti, v níž působí. Uvádí i zájem podílet se na tvorbě a přerozdělování dotací. Členové
MAS zmiňují i zájem o seznámení se se zajímavými lidmi.
Při vzniku MAS se také projevoval určitý „vlastenecký“ motiv, kdy někteří členové vstupovali do MAS,
aby tím vůbec umožnili vznik MAS. Mnozí členové vstupovali do MAS ze zvědavosti a přínosy členství
objevovali až následně. Objevují se i subjekty, které se vyjádřily, že jim členství v MAS zatím nic
nepřineslo. Podnikatelé, kteří působí v oblastech dotačně nepodporovaných, v některých případech
vyjádřili zklamání. U několika podnikatelů byla příčinou zklamání i administrativa spojená se získáním
dotací (že dotaci není úplně snadné získat).
Větší míra pragmatismu se projevuje u obcí a podnikatelských subjektů. Neziskové organizace
vstupují do MAS obvykle s idealističtějšími očekáváními.
Objevila se i MAS, jejíž členové dominantně ve členství sledovali svůj vlastní prospěch. Hlubší pohledy
na činnost a význam MAS jsou spíše ojedinělé.
Lidé v managementu MAS s motivací členů příliš nepracují. Klíčovou úlohou pro kancelář MAS je
zajistit chod orgánů MAS a na jednáních orgánů zvládnout všechny administrativní povinnosti. Oblasti
zájmů členů nejsou příliš řešeny a potenciál členů není využíván, tj. témata, v nichž jednotliví členové
mohou uplatnit své zkušenosti a zájmy, jsou řešena v malé míře.
Za účelem zvýšení motivace členů a jejich zapojení se některé MAS snaží posílit financování
komunitních aktivit.

Různé motivace a představy o zapojení do činnosti MAS nejlépe dokreslí výroky jednotlivých
subjektů, které zazněly v rozhovorech se členy či manažery a předsedy pilotních MAS:
Obce, které přistoupily do MAS, např. uváděly následující důvody:


Snaha o navázání spolupráce s jinými subjekty v regionu, výměna názorů, komunikace, dotace
a možnost zapojit se do rozvoje společenského a komunitního života v regionu.
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Tím, že jsem byl nový a nevěděl jsem, takže jsem nebyl znechucený tím, co se nepovedlo a byl
to pro mě takový motivační motor, že se mě líbilo ta vize toho, co ta MASka by měla zařídit a
byla by to vlastně podpora toho mikroregionu a aj těch obcí, kromě nás toho mikroregionu,
protože ona zasahuje ještě aji na ty další mikroregiony, takže jsem se snažil nějakým
způsobem se nechat navolit a začít od orgánu a začít, aby se ta MASka postavila na nohy.



Tím, že ten mikroregion fungoval a měl jsem zafixováno, jak tady tohle funguje, tak tak nějak
jsem se díval i na tu MASku, že je to zase něco co podpoří ten náš region, je to nějaká ta
jistota těch peněz, které nám nikdo nesebere a zaprvé a zadruhé i ta metodická pomoc těm
lidem, ať už jsou to neziskováci, ať už jsou to MAPy, různé strategický dokumenty, cokoliv co
to – tak byl pro mě přínos, jsem rád, že se to podařilo postavit tu MASku na nohy a že funguje,
tak jak jsem si představoval, že s tím jsem do toho šel.



No tak jsme se bavili o tom, že chceme podpořit takovou regionální aktivitu, která nám všem
může přinést nějaký prospěch, podpory nějakých našich záměrů obecních nebo prostě
místních, ať už je to pro naše vlastní obecní účely nebo třeba pro podnikatele nebo pro nějaký
zemědělce, spolky a tak

Podnikatelé ke svému členství uváděli:


Členství v MAS mi přineslo sdílenou radost z úspěšných projektů v regionu, kde žiji já i moje
rodina. MAS pomáhá svou činností i mému podnikání, stejně tak kolegům v oboru. Na
společných akcích poznávám nové zajímavé a kreativní lidi z okolí.



No úplně prapůvodně samozřejmě asi, abych měl nějaký rozumný přístup k informacím, to byl
asi primární důvod, jo nečekat až na nějaký média, nečekat na nějaký, nějaký výzvy a vědět
zhruba co se děje, protože jsem o těch MASkách něco slyšel a věděl jsem, že je možnost občas,
když je podpořena, že se dají získat nějaký peníze, takže v rámci tohohle, abych byl brzo u
informací, takže to byl vlastně důvod.



Mohli jsme nabídnout zapojení do podpory regionálních produktů.



Očekávali jsme, že nám členství v MAS pomůže koordinovat rozvoj internetových sítí.

Neziskové organizace ke svému členství uváděly:


Věděli jsme, že MASka existuje, že ty členy shání a přišlo nám, že by bylo fajn se propojit s
ostaními v regionu a vědět o sobě a moct si nějak pomoct.



Motivací pro vstup do MAS byla možnost čerpání dotací na sport, konkrétně na údržbu
areálu, podporu mládeže a obecně podporu sportu. Očekávání zanikla, žádné dotace jsme
nedostali, na sport žádný program není.



Motivací byla možnost čerpání dotací na podporu naší činnosti bez nutnosti spolufinancování.
Očekávání se na 100 % změnila, neboť jsme zjistili, že se neposkytují 100% dotace, vždy je
nutná spoluúčast, na kterou my sami nemáme. Jako o.p.s. fungující na dobrovolnické bázi,
jsme plně závislí na příspěvku od obce. Obec nás naštěstí podporuje.



Chtěli jsme být tam, kde se něco děje.



Chtěl jsem diskutovat a ovlivnit dění v oblasti folklóru, podílet se na koordinaci termínů akcí a
návštěvníků, aby si každý nehrál na svém písečku.
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POHLED MANAŽERŮ NA MOTIVACE A ROLE ČLENŮ MAS
Z pohledu vedení MAS je zásadní rolí členů reprezentace různých zájmů v území a zastoupení těchto
zájmů v orgánech MAS tak, aby MAS mohla formálně fungovat. Následně od části členů (ti aktivnější)
očekávají různé podněty a spoluúčast při řešení vybraných témat, u pasivnější části členů žádají
alespoň účast na jednáních orgánů.
Manažeři MAS si uvědomují, že nemalá část členů do MAS vstoupila z důvodu informací o možných
dotačních výzvách a následné možnosti dotace získat. Umí však rozlišit, kteří členové svou roli v MAS
vidí v širším kontextu rozvoje území, a nikoliv pouze přes optiku dotací.
Členové MAS v některých oblastech vytvářejí základ absorpční kapacity v oblasti výzev MAS.
Manažeři ovšem za ideální považují stav, kdy jsou členové schopni vzájemně spolupracovat a plní roli
iniciátorů nápadů, v čem by se MAS mohla realizovat.
Roli členů komentují představitelé MAS následovně:


Ti, kteří jsou v orgánech, mají jasnou roli čili poradní, výběrovou a hlasovací. Co se týká členů
z Valného shromáždění, tak ti mohou přijít se vším na všechna jednání. Všichni mají přístup
k informacím, ale zpětně se to nevrátí, že by byli aktivní a chodili s nápady. Někteří mají roli
pouze zástupce za nějakou organizaci, obci atd., ale málo MAS propagují a chválí.



Je to o lidech, o osobním nastavení, když se chtějí zapojit. U nových členů si MAS všímá toho,
jakým přínosem člen může být, zda dělá akce a zda má zájem o region. Když nový člen
přistupuje, musí říct, proč chce být členem a co od MAS očekává. Zájemci o členství jsou téměř
vždy přijati. Odmítnut bylo pouze jeden zájemce, a to z důvodu, že nebyl místní a jeho
provozovnu v regionu nikdo neznal. Členové, kteří neplatí členské příspěvky a vůbec nereagují,
jsou vyřazeni.

K problematice vztahů mezi subjekty na území MAS manažeři uvádí:


Některé obce si řeší problémy izolovaně, místo toho, aby komunikovaly a spolupracovaly
navzájem.



„Vizi sdílí více méně všichni členové“, nicméně „interní postupy číst nechtějí.“😊



Na jednání chodí členové nehledě na zájmovou skupinu, kterou mají oficiálně zapsanou, ta je
pouze formálně.



U podnikatelů je situace taková, že rádi pomůžou, když je MAS osloví, ale nevidí důvod, proč
být členem. Členství ale není potřeba „nafukovat“.



Člen MAS by měl mít přesah do území, nehrabat jen pro sebe. Měl by být aktivní, a nejen
chodit na jednání a hlasovat, ale i se aktivně podílet na akcích, fyzicky vypomoct nebo i
finančně přispět na akci. Měli by umět pomáhat, když je MAS potřebuje, být přínosem.



Člen MAS by měl být schopen přenést vizi MAS do (své) obce, resp. přesvědčit všechny, že
MAS není jen o dotacích, ale má přesah.

Manažeři uvedli i zajímavý motiv pro neúčast v MAS u jedné z obcí, která dala územní souhlas a
dlouho nechtěla být členem MAS: Obec vnitřně nefunguje. Jedná se o zastupitelstvo jednoho muže,
ostatní zastupitelé jsou neaktivní, nicméně mají aktivní obyvatele. Starosta nechápe užitečnost
členství v MAS, bere to jako boj mezi starosty.
K roli MAS zástupci vedení MAS doplnili:


Propojování lidí a spojování regionu plus rozdělení více financí do regionu podle potřeb
v regionu. Dále pak poradenství, školení, předávání informací ve srozumitelné podobě jak
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žadatelům, tak úředníkům, aby byl projekt úspěšně schválen. Hlavním přínosem MAS do
území je propojování lidí, organizací, obcí, podnikatelů. Dále je přínosem možnost získání
dotací, které mají přínos pro rozvoj celého regionu.


MAS by měla pokračovat v tom, co dělá, protože to dělá dobře – provazuje lidi, rozvíjí území,
je blíže lidem, má znalosti místního prostředí, problémů a potřeb. Rolí by nemělo být
přerozdělování peněz, ale když už se přerozděluje, tak by tam měl být větší balík peněz.
Zachovat by se mělo formální hodnocení, ale nemělo by zaměstnat lidi na tak dlouho – měla
by se zjednodušit administrativa, ale jak, to těžko říct. Co funguje špatně, jsou zbytečně složitě
zpracované projekty. Odstranilo se subjektivní hodnocení, což také není dobře. Navíc i některé
objektivní informace nelze použít, protože nebyly kritériem (např. MAS neměla jako povinnou
přílohu doložení finančního zdraví za poslední dva roky, ale ono to nebylo kritérium, takže
projekt nemohli vyřadit). Nevýhodou také je, že chybí podpora malých projektů – měly by být
jako uznatelné výdaje.

Chod MAS významně ovlivňují vztahy a osobnosti předsedů MAS a manažerů. Ideálně by se měli
doplňovat. Obvykle jeden nastavuje a definuje vizi MAS a ten druhý pragmaticky zajišťuje chod MAS a
administruje nezbytné procesy.


Jeden ze zástupců vedení MAS viděl svou roli v podepisování, chození na setkání, shánění
dotací. Naopak manažer MAS „je spíše vizionář, který shání lidi a má velký přesah.“



Předseda MAS působí v MAS od jejího vzniku a byl iniciátorem založení MAS. Vnímá MAS jako
celek a propojuje jednotlivé subjekty a činnosti.

Na výkon funkce (role) předsedy MAS má vedle osobnosti (např. vizionář/konzervativní osoba)
klíčový vliv, zda má v MAS pracovní úvazek (obvykle se odvíjí od sektoru, který zastupuje). Starostové
jsou z hlediska potřeb MAS časově flexibilní, ale mají omezené časové kapacity. V jedné z pilotních
MAS byl předseda v MAS zaměstnán na významný úvazek a zajišťoval zejména ekonomickou agendu.
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5. AKTIVITA ČLENŮ MAS
První úrovní zkoumání aktivity členů bylo zhodnocení jejich účasti na jednáních orgánů MAS na
základě prezenčních listin. V rámci dotazování členů MAS byl zjišťován jejich pohled na svou aktivitu.
Současně bylo se zástupci MAS probíráno, jak oni ze svého úhlu pohledu vnímají aktivitu jednotlivých
členů.
Klíčové závěry z hodnocení aktivity jsou:


MAS jako aktivní společenství v realitě moc nefunguje – spíše je aktivní manažer, resp.
kancelář MAS / předseda.



Činnost MAS leží většinou výhradně na pracovnících kanceláře MAS. Členové MAS většinou
udělají to, o co je manažeři MAS požádají, sami od sebe činnost příliš nevyvíjí. Členové MAS
jsou převážně „konzumenti“ informací.



Příliš se nerozvíjí různá dílčí partnerství v rámci MAS. Vytváření sítí, které by dále rozvíjely
vybraná témata, je spíše ojedinělé.



Rozdílné vnímání aktivity:


Při obecném hodnocení manažeři aktivitu spíše nadhodnocují a jsou vděčni „i za
málo“. Při hlubším pohledu už tolik aktivních subjektů není.



Členové MAS hodnotí svou aktivitu střízlivěji/kritičtěji (tendence k podhodnocování).



Podíl členů, kteří se neúčastní jednání (alespoň valné hromady) je nízký.



MAS nemá zájem pasivní členy „ztrácet“ (ukončení členství) nebo pasivní členové nemají
potřebu MAS formálně opustit, jelikož členství kromě příspěvků neklade vysoké nároky.

Užívání zájmových skupin neodpovídá realitě fungování MAS. Jde pouze o teoretické deklarování
zájmu o určité téma. Vzhledem k zapojení členů do povinných orgánů MAS už nejsou zřizovány žádné
tematicky zaměřené orgány (např. pracovní skupiny). Pracovní skupiny v plánovacích fázích činnosti
MAS obvykle mají ad hoc zaměření dle potřeby.

HODNOCENÍ AKTIVITY ČLENŮ DLE ÚČASTI NA JEDNÁNÍCH
Setkání všech členů má obvykle účast v rozmezí 50–70 %. V jednotlivých výkonných orgánech bývá
účast zpravidla vyšší – členů je tam méně a neúčast je více patrná. Součástí těchto orgánů jsou ti
aktivnější členové, kteří se nedostaví, jen když jsou skutečně zaneprázdněni.
V některých MAS jsou členové při valných hromadách / shromážděních partnerů zastoupeni na
základě tzv. plných mocí, tj. ani se přímo neúčastní jednání. Členové však alespoň „myslí na
usnášeníschopnost“ jednání.
V každém ze sektorů se najdou velmi aktivní i neaktivní členové. Téměř vždy je v MAS skupina členů,
která se neúčastní žádných jednání. Z hlediska účasti na jednáních valných hromad / shromáždění
partnerů se jako nejdisciplinovanější jeví starostové, kteří v rámci své profese řeší komplexně rozvoj
své obce.
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Srovnání vybraných aspektů aktivity členů pilotních MAS

MAS

Podíl členů
v orgánech
MAS

MAS - Střední Polabí
MAS Slavkovské bojiště
MAS Vincenze Priessnitze pro
Jesenicko
MAS Jižní Slovácko
MAS Brdy-Vltava

Valné hromady / shromáždění
partnerů (poslední 4 jednání)

Celkový
počet
členů

39 %
40 %

Průměrná
účast členů
59 %
57 %

Podíl členů bez
účasti*
15 %
7,8 %

55 %

53 %

22 %

60

46 %
31 %

62 %
66 %

10 %
4,2 %

39
48

66
42

Pramen: Podklady od pilotních MAS.
* Obdobně výrazný byl často podíl členů, kteří přišli jen jednou.

AKTIVITA V MAS Z POHLEDU ČLENŮ MAS
Na to, jak členové vnímají svoji aktivitu, se zaměřovaly i některé dotazy v řízených rozhovorech.
Ohledně svého zapojení členové nejčastěji uvádějí účast na jednáních a schůzích (a reálně je to
nejčastěji jejich jediná aktivita). Dále dle potřeby pomáhají při pořádaných akcích. Konkrétní
spolupráce v rámci projektů je v menšině. Členové spolehlivě projevují aktivitu jen, když sami něco
potřebují.
V případě, že MAS realizuje projekty MAP či komunitního plánování sociálních služeb, tak zde vznikají
paralelní, či prolínající se aktivity spolupráce. Členové, jichž se tato problematika týká, se v této
oblasti zapojují více.
Členové MAS jsou nejčastěji v kontaktu s pracovníky kanceláře MAS. Pouze někteří spolupracují
s některým z orgánů MAS (samozřejmě pokud nejsou jeho členy).
Spolupráce s jinými členy MAS (napříč členskou základnou) z titulu toho, že jsou s nimi v MAS, není
příliš častá (v rámci jedné obce spolu členové MAS spolupracují automaticky). Nejvíce spolupracují
obce, které jsou členy stejného svazku obcí; jde ale o spolupráci do značné míry mimo činnosti MAS.
Spolupracují taktéž členové, kteří se již znali před vstupem do MAS (neformální vazby), případně kteří
působí blízko sebe. K rozvinutí nové spolupráce dochází ojediněle. V některých MAS bylo zjištěno, že
spolupráce obcí je pestřejší, tj. častěji spolupracují mimo dalších obcí s neziskovými organizacemi a
s podnikateli. Naopak neziskové organizace spolupracovaly s obcemi, v nichž působily, a dále s jinými
obdobně zaměřenými organizacemi. V jedné z MAS bylo dokonce zjištěno, že se ani všichni členové
neznají.
My se potkáváme s dalšími rodinnými centry, teďka třeba řešíme společně šablony pro
neziskovky, kdy je osm organizací v rámci MAS, který MASka sdružuje, aby tu žádost podala.
A jinak tři, čtyři roky jsme členy MASky, tak se potkáváme na těch projektech typu malý LEADER.
V některých MAS jsou aktivnější neziskové organizace, v jiných obce. Lze usuzovat, že rozložení
aktivity je do značné míry ovlivněno způsobem vzniku MAS, tj. tím, kdo byl aktivní při založení.
Tam, kde bylo iniciováno založení starosty, jsou obvykle starostové hlavními hybateli (jednu
z pilotních MAS manažeři označili za „starostovskou MAS“). Tam, kde hrál hlavní roli neziskový sektor,
zůstává odlišné vnímání činnosti MAS stále zakódovaný v „DNA“ MAS. Neaktivní jsou také až na
výjimky ti členové, kteří se domnívali, že jejich členství přinese vyšší možnost získání dotací (ať už
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dotace získali, nebo jsou zklamáni, že pro ně potřebné činnosti nejsou dotačně podporovány; zde je
problematická motivace zejména organizací z oblasti sportu a spolků).
Z jedné MAS lze uvést následující shrnutí pohledu neziskových organizací na MAS: Na otázku, co by
měla MAS udělat, aby mělo členství smysl, odpověděly všechny dotazované neziskové organizace, že
by bylo potřeba vytvořit program na podporu volnočasových aktivit a sportu. Dále, aby bylo třeba
zjednodušit administrativu a zamezit tomu, aby se o finance soutěžilo, neboť malé organizace nemají
proti velkým žádnou šanci. Navrhované také bylo, aby se jednalo o dotaci malého rozsahu ale 100%
bez nutnosti spolufinancování. Členové by také očekávali, že jim MAS více pomůže s administrativou
projektu, sepíše žádost o dotaci a vyřídí vše nezbytné. Na otázku, s jakou rolí v MAS počítaly,
dotazované neziskové organizace uvedly, že se zapojovat moc neplánovaly, pouze chtěly být členy
kvůli dotacím.
V případě podnikatelů byla zachycena specifická situace, kdy sami nejsou příliš aktivní, ale pokud je
MAS osloví s prosbou o konkrétní spolupráci, pomoc při nějaké realizaci, tak ochotně vyjdou vstříc.
V jiné MAS z odpovědí členů vyplynulo následující: Díky členství v MAS a setkávání se podnikatelům
daří lépe navazovat partnerství s místními subjekty. Podnikatelé také považují za čest být součástí
místního společenství, protože cítí sounáležitost s regionem. Podnikatelé naopak MAS pomáhají
s činnostmi souvisejícími s jejich činností (např. propagace, pomoc s pořádáním akcí apod.) MAS je dle
zástupců podnikatelů silná zejména v sociální oblasti a její role spočívá v možnostech spojování
místních subjektů. Neziskové organizace naopak pomáhají s konáním akcí a zajišťováním veřejných
služeb v území. Obce oceňují zejména možnost většího předávání si zkušeností, existenci sociálního
fondu, pracovní čety a pomoc v oblasti školství.

Z rozhovorů vyplynulo, že mnozí členové jsou si vědomi své malé aktivity, resp. spíše neaktivity. Jako
důvod uvádí nedostatek času. Když někteří členové zjistili, že přes MAS nemohou žádat nebo nebyli
podpořeni, tak ztratili zájem být v MAS aktivní. V některých případech to vedlo i k tomu, že se jednání
vůbec nezúčastňují. Na druhou stranu vystoupit z MAS neplánují, a to většinou z toho důvodu, že
chtějí mít stále přístup k informacím.
Z šetření mezi členy jedné z pilotních MAS i přímo vyplynulo, že členové sami sebe vidí spíše jako
příjemce informací a realizátory případných projektů než jako aktéry, kteří budou spolurozhodovat o
směřování území a iniciovat jeho vývojové trajektorie. Někteří z dotazovaných jsou dle svých slov
„pouze obyčejní členové“.
Ke své aktivitě členové uvedli:


Ze začátku jsem chodil na jednání MAS, pak jak se všechno začalo poskytovat online, ztratilo
smysl tam chodit osobně. Když něco potřebuji, tak zavolám přímo MAS. Informace o dění se
dozvídám od starosty obce, který na jednání chodí.



Očekávání zanikla. Dotace na sport nejsou. Aby mělo členství smysl, musela by mít MAS
nějaký program na podporu sportu. Sami nemáme finance na některé projekty, peníze si
musíme sehnat sami skrze své akce nebo příspěvek z kraje. Nezapojujeme se, protože z MAS
žádné finance nedostáváme.



Nezbývá čas.



Přistoupili jsme nedávno, proto se zatím jen „rozkoukáváme“.

V jedné z MAS členové pozitivně hodnotili večerní konání výborů, protože hodně starostů je
neuvolněných.
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Přínosy MAS někteří členové rozlišují na přínosy pro ně a přínosy pro region. V osobních přínosech
zdůrazňují zejména zmiňované získání dotace, získání/sdílení informací, nové kontakty. Uvádí také
např. rozšíření obzoru o tématech, kterým se běžně při své práci nevěnují. Někteří členové zmiňují
také zkušenosti, a to jak s projekty, hodnocením projektů či se strategickými dokumenty. V oblasti
přínosů pro region uvádí zejména propojení, spolupráce lidí/subjektů; pomoc různým subjektům při
rozvoji a poradenství, získání finančních prostředků.
Vedle získání finančních prostředků na své aktivity nemají členové od MAS velká očekávání, s činností
MAS jsou vesměs spokojeni a hodnotí fungování MAS pozitivně. Většinově chtějí, aby MAS
pokračovala ve své práci jako doposud. Někteří novější aktivnější členové nicméně často očekávali
větší spolupráci mezi členy MAS, či větší diskuzi v oblastech, které je zajímají. Podněty ke zlepšení
činnosti MAS, ke změně, měli členové minimálně.

AKTIVITA ČLENŮ Z POHLEDU VEDENÍ MAS
Při zpracování případových studií byla s vedením MAS diskutována aktivita jednotlivých členů MAS.
Podíl aktivních členů dle hodnocení vedení MAS byl velmi variabilní a pohyboval se v závislosti na
vnímání aktivity cca od 20 % do cca 75 %. Hodnotíme-li jako aktivní členy ty, co se pravidelně účastní
jednání orgánů MAS, tak těch byla až na výjimky většina. Členové MAS, kteří přichází s nápady a více
se zapojují do realizace aktivit MAS, jsou ale poměrně úzkou skupinou.
Aktivní člen dle manažerů, případně předsedů MAS:


Aktivní člen je takový, který připomínkuje dokumenty, projektové záměry, účastní se výborů a
komisí. Aktivita znamená „dávat svůj čas ve prospěch ostatních“.



Aktivní člen je pro management MAS ten, kdo je ochotný být v některém z orgánů MAS.



Aktivním členem je ten, který se orientuje v činnostech MAS, v dotacích, ví, kde má MAS
kancelář a občas se zastaví, šíří dobré jméno MAS, přeposílá maily, upozorňuje žadatele na
dotace MAS, je zapojen v orgánech MAS, účastní se valných hromad, účastní se akcí
pořádaných MAS, orientuje se v regionu a přichází s nápady na projekty.



Aktivní partner je takový, který chodí na setkání, přináší inspiraci, předává své myšlenky,
připomínkuje materiály, dodává data, vznáší podněty, spolupracuje s MAS na její propagaci.
(kancelář MAS potřebuje inspiraci i z jiných témat, než na které jsou pracovníci MAS sami
odborníci).

Aktivita obcí je proměnlivá a mění se podle toho, kdo je zvolen do čela obcí, resp. jaká panuje
atmosféra v zastupitelstvech jednotlivých obcí.

Manažeři aktivitu členů komentují následovně:
Nezbytnost oslovení:


Hodně z členů je aktivních, když jde o ně samotné nebo o oblast jejich činnosti/zájmu.



Starosta nechodí na jednání, protože je nemá rád, ale když za ním někdo z MAS přijde, tak
spolupracuje.



Jsou neaktivním členem, protože pro ně není výzva a ani nemají potřebu dotací, rovněž
nemají čas a nejsou vizionáři. Členové jsou proto, že chtějí být MAS nablízko „když by něco“.
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Chybí přesah členů. Když s něčím přijde někdo z kanceláře, tak návrh podpoří, ale sami nic
nevymyslí.



Lidé jsou rádi, že jsou členy důležitých orgánů MAS, ale na druhou stranu nepřináší nové
myšlenky, přibližně 6 z 11 členů jsou „mávači“.



Členům se musí několikrát připomínat konání akcí, pak nakonec přijde půlka, což je dobré, ale
stále je zde hodně lidí, kteří na emaily neodpovídají.



Někdy na výbory nedorazí dostatečný počet lidí, takže nejsou usnášeníschopní.

Pohled na neziskový sektor:


Z neziskového sektoru (a nejen z něj) jsou nejvíce aktivní ti členové MAS, kterých se týká
projekt komunitního plánování.



V případě NNO je spíš problém v členských příspěvcích. Členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok je
pro ně velká finanční zátěž. Pro udržení NNO v členské základně vymyslela MAS aktivitu
„Propagace MASky na akcích“, v rámci které MAS přispívá vybraným NNO z členské základny
na různé akce. Uskutečněné akce musí být zdokumentované, nafocené bannery atd.



MAS by potřebovala aktivnější členy z řad neziskových organizací a podnikatelů. Často právě
naráží na problémy při skládání orgánů (aby veřejný sektor nepřevyšoval zbylé sektory).
Pokud by se nemusely sektory dodržovat, zřejmě by nemusela být tak velká snaha na udržení
všech stávajících členů, kteří jsou v MAS doslova jen „do počtu“.

Pohled na podnikatelský sektor:


Zemědělci byli aktivní, protože teď na ně byly dotace.



Obecně se dá říct, že aktivnějšími podnikateli jsou zemědělci, kteří s dotacemi mají asi větší
zkušenosti. Nezemědělští podnikatelé údajně dle slov předsedy SR tolik v dotace nevěří.



Zájem o spolupráci a o činnost MAS podnikatelé moc nemají. Teď mají podnikatelé větší
zájem, když jsou dotace. Nejvíce se zapojují malí a střední podnikatelé.



Aktivitní účast na jednání partnerů z řad podnikatelů je způsobena nedostatkem jejich času. Z
MAS však nechtějí vystupovat, klidně budou dál platit členské příspěvky, ale nemají čas se
zapojovat.



Pokud podnikání funguje, tak nemají podnikatelé čas chodit na jednání nebo akce MAS.

Pohled na veřejný sektor:


Nejaktivnějšími členy MAS členové z veřejného sektoru, a to konkrétně čtyři starostové, jejichž
obec byla zakládajícím členem MAS.



V obcí mají nového starostu, který se zatím „rozkoukává“ a moc nekomunikuje.



Je to malá vesnice, která nic nemá a nechce, nicméně dotace čerpají.



Vznikla skupina starostů, která jezdí na společné výjezdy do jiné MAS načerpat inspiraci.

Dalšími zajímavými komentáři vedení MAS ke vztahů se členy jsou:


Největším „tahounem“ je kancelář MAS. Ta by čekala a chtěla, aby byli „tahounem“ členové
výboru. Naopak členové výboru očekávají, že bude tahounem kancelář.



Někteří na setkání nejdou, protože se jim nehodí den nebo čas konání. Pro zvolení ideálního
termínu jsme zkoušeli použít doodle hlasování, nicméně se to neosvědčilo. Vždy tam bude
někdo, komu se termín nebude hodit.
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Záleží vždy na povaze lidí, ale většinou říkají členové podněty osobně „z očí do očí“ místo na
setkání, tím pádem nemají motivaci na setkání přijít.



Členové kontrolní komise jsou lidi, kteří rozumí tomu, co MAS dělá, ale nerozumí tomu, co by
měla dělat komise, např. když se řešila kontrolní zpráva, tak se vyptávali na věci, které by jako
členové komise měli dávno vědět.

Ohledně komunikace se členy MAS se ukazuje vliv motivu „zájem o informace“. Dostanou-li členové
potřebné informace elektronicky, tak se snižuje jejich ochota chodit na jednání orgánů. Stejně tak je
pro ně účinnější a příjemnější řešit svoje záležitosti osobně v kanceláři MAS, než přednést nějaký
návrh na jednání orgánů MAS. Obecným problémem je, že témata nad rámec základních činností
orgánů MAS (schvalování potřebných věcí) se řeší na jednáních poměrně málo.
Vliv na aktivitu členů může mít také obměna členů. V jedné z MAS došlo k větší obměně členů
neziskového sektoru (ti původní, co ztratili motivaci, nahradili členové přistoupivší z vlastní iniciativy)
a neziskový sektor se stal nejaktivnější složkou MAS.
Významným, ale v některých MAS stále opomíjeným, tématem je cílená aktivizace členů. Některé
z pilotních MAS aktivizují členy pomocí „měkkých“ aktivit v rámci různých projektů. Snaží se pojímat
valné hromady i jako společenské setkání, aby zvýšili motivaci členů na jednání dorazit a zároveň
vytvořili vhodné podmínky pro vytváření neformálních sítí. Obvykle to ale není systematické.

Příklady aktivizace členů v MAS - Střední Polabí
Nejčastěji je aktivizuje prostřednictvím neformálních akcí a projektů. Hodně „nečlenů“ je napojených
na MAS díky turistické soutěži, která běží až do podzimu. Tato akce způsobila velké propojení
v regionu. Dalším pojítkem byly projekty: Dobročinný obchod Dobromysl, Polabské toulky, Komunitně
plánujeme na Brandýsku a Šablony do škol. Organizují se návštěvy do dalších MAS a vyhlídkové trasy
po projektech MAS. MAS zvažuje společnou výstavu „Jak se žilo v Polabí“. Pořádá školení a workshopy
v oblasti životního prostředí. Členové MAS se kromě jednání ve Výboru nebo Komisi účastní
neformálních setkání, jako je např. vánoční večírek, dobročinná akce na otevření Dobromyslu,
grilování v létě, atd.
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6. ROZVOJOVÉ VAZBY
Klíčové je postavení MAS v rámci rozvojových struktur v regionu. U MAS, které (téměř) kompletně
zahrnují území jednoho, či více svazků obcí, snadněji dochází k synergiím, jak při řízení svazků obcí,
tak při řešení rozvojových témat. MAS mají často personální vazby na svazky obcí.
Níže jsou u jednotlivých pilotních MAS přiblíženy zejména vztahy mezi MAS a různými rozvojovými a
územně správními jednotkami. Uvedené souvislosti mohou sloužit jako určité zrcadlo pro zamyšlení
jiných MAS nad možnostmi uspořádání prostorových vazeb na jejich území.

MAS - Střední Polabí
Všechny obce z území MAS náleží do Středočeského kraje, většina z nich spadá do okresu Prahavýchod a správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále SO ORP) Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, pouze obec Skorkov a Sojovice náleží do okresu a SO ORP Mladá Boleslav a obec Přerov nad
Labem do okresu Nymburk a SO ORP Lysá nad Labem.
Žádná z členských obcí MAS není členem dobrovolného svazku obcí.
S výjimkou obce Skorkov spadající do ORP Mladá Boleslav náleží celé území do Pražské metropolitní
oblasti, v níž je uplatněn nástroj ITI (integrované územní investice).
MAS realizuje pro území SO ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projekt MAP II (realizátorem
projektu MAP I bylo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které je nyní partnerem projektu
MAP II). Projekt plánování sociálních služeb probíhá také za území ORP Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav.

MAS Slavkovské bojiště
Obce z území MAS se nachází všechny v Jihomoravském kraji a spadají do 4 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Největší počet leží v SO ORP Slavkov u Brna (40 %) a SO ORP Šlapanice
(36 %). Největší počet obyvatel však žije na Šlapanicku. Dále je ještě několik obcí součástí SO ORP
Bučovice a SO ORP Židlochovice. Na území působí 4 svazky obcí: Ždánický les a Politaví (zahrnuje
téměř polovinu obcí MAS), Roketnice, Mohyla míru a Cezava. Nejméně jsou zastoupeny obce
sdružené v svazku obcí Mohyla míru. Některé obce jsou členy více svazků a vždy některá z členských
obcí svazků nespadá do území MAS.
Platforma mikroregionů je pro fungování MAS velmi důležitá, neboť jejich zástupci jsou členy MAS.
Jednotlivé obce pak MAS poskytly území, ale nejsou přímými členy MAS. Na těchto zástupcích
mikroregionů leží z části úloha přenosu informací. Každý z mikroregionů coby zástupců veřejného
sektoru je součástí některého z orgánů MAS.
Dvě ze čtyř center SO ORP, do nichž území MAS spadá, jsou členy MAS – Slavkov u Brna a Bučovice.
Židlochovice jsou členy sousední MAS Podbrněnsko a Šlapanice nejsou součástí žádné MAS. Přestože
toto uspořádání veřejné správy není z hlediska fungování MAS klíčové, vliv má například na realizaci
tzv. projektů MAP, které jsou schvalovány na půdorysu ORP. MAS Slavkovské bojiště od roku 2016
zpracovávala MAP na SO ORP Šlapanice a SO ORP Bučovice. V rámci SO ORP Slavkov jej realizovalo
město. Realizace pokračujícího MAP probíhá v SO ORP Šlapanice. To znamená, že v případě dvou
center SO ORP náležících do MAS, neprobíhá spolupráce mezi městem (centrem ORP) a MAS.
Z hlediska řešení rozvojových témat má MAS Slavkovské bojiště poměrně složitou pozici.
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Příslušnost obcí MAS Slavkovské bojiště k mikroregionům a SO ORP
Pramen: SCLLD MAS Slavkovské bojiště

MAS Jižní Slovácko
Území MAS Jižní Slovácko je tvořeno dvěma svazky obcí, a to Mikroregionem Podluží (zejména ORP
Břeclav) a Mikroregionem Hodonínsko (zejména ORP Hodonín). Část obcí ve střední části MAS je
v obou svazcích obcí. Obce Mutěnice, Terezín a Čejč nejsou v žádném z uvedených svazků. Oba
svazky řeší obdobné problémy – cestovní ruch, životní prostředí, zadržování vody v krajině. Vzájemně
si pomáhají, společně hledají řešení a lobují. Zástupci MAS se pravidelně účastní jednání
mikroregionu. Některé osoby jsou současně zaměstnanci DSO Podluží i MAS.
Specifické vazby jsou s městem Hodonín. Kancelář zde má MAS i Mikroregion Hodonínsko a manažer
mikroregionu Podluží se sídlem v Lanžhotě pracuje také několik dnů v týdnu v Hodoníně.
Zaměstnanec MAS (s finanční podporou města Hodonína) zajišťuje provoz Informačního místa
Regionálního centra v Hodoníně. Kanceláře MAS (i informační centrum – prostory jsou ve výpůjčce)
jsou v budově města.
K diskuzi je případný vstup Hodonína do MAS. V posledních letech se počet jeho obyvatel snížil pod
25 tisíc, tudíž vstup je již možný. Některé obce by zapojení Hodonína uvítaly (s podmínkou, že bude
uznávat rovnost s menšími obcemi), jiní členové MAS tomu zase příliš nakloněni nejsou.
MAS zastupuje region v Turistické asociaci Slovácko. Personální propojení / propojení činností MAS,
svazků obcí a turistické asociace je poměrně náročné na koordinaci.
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MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
Území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko se rozkládá na celém území SO ORP Jeseník. Na území
MAS se nachází 4 mikroregiony pokrývající celé území MAS: Javornicko, Žulovsko, Jesenicko a
Zlatohorsko. Jelikož je MAS pohraniční, velká část území sousedí s Polskem (většina hranic ORP je
zároveň hranicemi státními).

Územní působnost a příslušnost obcí k mikroregionům v MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
Pramen: Výroční zpráva MAS, 2018

MAS Brdy-Vltava
Území MAS Brdy-Vltava z velké části kopíruje hranice SO ORP Dobříš. Rozkládá se na území svazku
obcí Dobříško-Novoknínsko a svazku obcí Střední Povltaví. Zejména vazby na hranici SO ORP Dobříš
představují dobrý předpoklad pro spolupráci v území. Přirozené vazby jsou dále ovlivněny údolím
řeky Vltavy. Důležitou roli hraje i blízkost hlavního města Prahy, kdy lze pozorovat větší aktivitu a
spolupráci z území blíže Praze. Rozdíly lze pozorovat i díky demografickým ukazatelům. Území je
pomyslně rozděleno na severozápadní část přiléhající k dálnici a vykazuje příznivý socioekonomický
vývoj. Obyvatelé se zde zajímají o rozvoj obce. Obce jsou aktivnější ve spolupráci. Naopak vývoj na
východě a jihu území je spíše negativní, s čímž souvisí i menší vkládaná energie do spolupráce a
rozvoje.
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7. SPOLUPRÁCE NA ÚZEMÍ MAS
V rámci zachycení spolupráce na území MAS v této kapitole opouštíme „vnitřní život MAS“
a spolupráci mezi členy a zajímá nás zejména spolupráce MAS se subjekty na svém území, kteří
nejsou členy MAS. Zde musíme rozlišit tři linie spolupráce. První dvě uvedené jsou dané určitými
přednastavenými faktory, klíčová je ale třetí „volná“ spolupráce vycházejí z přístupu MAS k rozvoji
svého území. Samostatnou oblastí by potom byla spolupráce, sdílení zkušeností a podpora s jinými
MAS.
V první linii jde o komunikaci s potenciálními žadateli a o jejich podporu při podání žádostí o podporu
formou nástroje CLLD (zejména informační a vzdělávací akce). Tady spolupráce probíhá standardně a
každá MAS ji potřebuje k dosažení čerpání alokovaných prostředků.
Druhou linií je spolupráce daná „systémovými“ projekty, do nichž se MAS zapojila. Jde o zapojení do
projektů MAP či do projektů komunitního plánování sociálních služeb. Zapojení do projektů bylo
rozhodnutím MAS, ale vlastní průběh spolupráce v těchto projektech je převážně dán požadavky
metodik k realizaci projektů. V projektech MAP jsou přirozeně nejčetnějším nečlenským partnerem
školská zařízení a další vzdělávací organizace, případně podnikatelé. V projektech plánování
sociálních služeb probíhá spolupráce zejména s poskytovateli sociálních služeb a s obcemi.
Třetí linií je různorodá spolupráce reagující na potřeby regionu. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější
příklady spolupráce z pilotních MAS nad rámec prvních dvou linií.
Jeden z dotazovaných manažerů MAS ke spolupráci dodává: „Partnerství vzniká ve chvíli, kdy se různé
organizace demokraticky propojují a pomáhají si, a to bez tlaku a bez povyšování se nad ostatní.“

MAS - Střední Polabí


MAS spolupracuje s neziskovými organizacemi na realizaci různých akcí i dalších aktivit v
regionu. Využívá zejména vytvořených kontaktů v rámci projektu komunitního plánování.



Podobně je MAS v kontaktu s podnikateli bez ohledu na členství v MAS, a to často díky
vlastním projektům (např. spolupráce s firmou v rámci projektu na údržbu orchidejové louky)



Kromě klasických setkání či seminářů pořádá MAS neformální akci „Snídani starostů“, kde
starostové sdílí úspěchy a neúspěch z realizovaných projektů. Setkání bývají neformální
s přátelskou atmosférou. MAS se snaží pokaždé vybrat jiné místo konání akce. Počet snídaní
je každý rok jiný (např. v roce 2018 se konaly 2 či v roce 2016 celkem 6). Skupina starostů
jezdí s MAS také na výjezdy do jiných MAS, kde sbírá inspiraci.
Partnerem MAS je Krajská hospodářská komora Střední Čechy, která pořádá neformální
setkání a vzdělávací semináře pro podnikatele, ale více se v MAS neangažuje.

MAS Slavkovské bojiště


Úzké vztahy jsou budovány se zástupci obcí, které nejsou přímo členy, nicméně jsou součástí
MAS jako člen jednoho z mikroregionu.



MAS zpracovávala programy rozvoje pro významný počet obcí.



Komunikace s nečlenskými subjekty je aktuálně uskutečňována v environmentálně
zaměřených projektech (Klimatická zeleň, Milion stromů pro Jihomoravský kraj).



Historicky MAS spolupracovala s nečlenskými subjekty v rámci tzv. projektů spolupráce, na
jejichž základě se některé účastnící se subjekty rozhodly zapojit do MAS coby členové.

Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.
Doba řešení: 3/2018 – 10/2020

29

Projekt Nové role MAS v lokálním rozvoji – Závěry, inspirace a doporučení z případových studií 2019
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko


Kromě klasických setkání starostů pořádaných v rámci Sdružení měst a obcí Jesenicka, pořádá
MAS méně formální setkání – tzv. „Snídani starostů“. Toto setkání probíhá cca 3–4krát
ročně. Starostové tato setkání vítají, jelikož je méně formální, mají větší prostor na řešení
svých problémů. Setkání probíhá vždy na půdě Střední školy gastronomie a farmářství
Jeseník. Financování daného setkání (zejména občerstvení) má vždy na starosti jedna obec,
obce se v tomto střídají.



Spolupráce podnikatelů probíhá pod záštitou Okresní hospodářské komory. Dále se setkávají
podnikatelé z oblasti cestovního ruchu – probíhá spolupráce s „Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu“.



MAS spolupracuje s Lesy České republiky, s. p., které pro akci Vánoční stromky poskytnou
stromečky, které se umístí kolem radnice v Jeseníku a ZŠ a MŠ na stromky vytvoří ozdoby.
Vedle ozdob se na stromky umísťují lístečky s propagací MAS. Jeden stromek je určen přímo
pro MAS, další si může ozdobit veřejnost.



Jeden ze zemědělských podniků, který je členem MAS, ke spolupráci uvedl: Nejčastěji
spolupracujeme s obcemi…. Příkladem spolupráce je třeba to, že když jedeme na výlet a
máme volná místa v autobusu, tak je zdarma nabídneme gastronomické škole. Poskytujeme
zdarma exkurze, praxe u nás, často jsou to naši budoucí zaměstnanci. Přes MAS máme
vybudovánu bourárnu masa.

MAS Jižní Slovácko


MAS personálně spolupracuje se svazky obcí na svém území i v rámci projektů (až na výjimky
jsou členové těchto svazků také členy MAS).



MAS pomáhala starostům se zpracováním programů rozvoje obce.



V oblasti cestovního ruchu je klíčová spolupráce s městem Hodonínem (není členem MAS).
Zaměstnanec MAS (s finanční podporou města Hodonína) zajišťuje provoz Informačního
místa Regionálního centra v Hodoníně.

MAS Brdy-Vltava


MAS se setkává 4x ročně se starosty v rámci setkání svazků.



Setkání s podnikateli MAS pořádá 1–2 x za rok. Součástí setkání je i diskuze ohledně
plánování podpory z Programu rozvoje venkova. Uskutečnilo se dotazníkové šetření mezi
podnikateli. MAS vnímá, že podnikatelé jsou jedním z hlavních ekonomických pilířů v území.
MAS plánuje pořádat snídaně pro podnikatele.



MAS udržuje kontakt s obcemi přes tvorbu a aktualizaci programů rozvoje obcí a měst.



Pokud MAS propaguje na různých akcích svoji činnost, propaguje zároveň přímo i
podnikatele.



MAS udržuje kontakt i s hospodářskou komorou. Přímo v Příbrami MAS prezentovala, co
může nabídnout.
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8. ČINNOST KANCELÁŘE MAS
V rámci diskuzí s manažery a předsedy MAS byly shromážděny následující informace, inspirace či
problémy týkající se fungování kanceláře MAS. Rozhovory přinesly spíše podněty než jasné závěry.
Zásadním tématem je zastupitelnost manažerů. Vedoucí pracovníci musí zvládat různorodé činnosti a
musí být schopni zastoupit ostatní, ale často není nikdo, kdo by byl schopen adekvátně zastoupit
vedoucího pracovníka.
V případě dalších pracovníků se objevovaly dva způsoby jejich pracovní činnosti. Tito jsou většinou
specializováni na nějaký operační program (těžko zastupitelní), nebo méně často jsou naopak
zaměřeni šířeji, kdy specializace na určitý operační program není výhradní.
Práce na částečný úvazek je dominantním řešením zaměstnávání. Právě částečné úvazky umožňují
mít více specializovaných pracovníků na administraci CLLD dle jednotlivých operačních programů. Na
druhou stranu, z důvodu určité stability prostředků na realizaci nástroje CLLD má obvykle základní
tým MAS plné úvazky, ale ty jsou doplněny další skupinou zejména projektových pracovníků s různou
výší částečných úvazků. Projektoví pracovníci se také často věnují nějakému rozvojovému tématu.
Pracovníci mají úvazky nakombinovány na různých projektech. Na různých dalších činnostech se ale
mnohdy podílejí nad rámec svých úvazků a někdy i dobrovolnicky.
MAS obecně dávají obvykle pracovníkům prostor k realizaci činností v oblastech dle odbornosti
a zájmu pracovníků. Pro MAS jako celek je velmi přínosné, když má zaměstnanec MAS vedle
administrativních úkolů v MAS i nějaké odborné téma, které ho osobně zajímá. Tuto oblast potom
může v MAS posouvat dále a může se věnovat i něčemu „pro radost“. To se také potom projevuje
v tématech vlastních projektů MAS.
Vzhledem k množství práce a nedostatku času se pracovníci některých MAS do „terénu“ dostávají
méně, než by bylo třeba. V jiných MAS jsou naopak z důvodu realizace vlastních projektů v „terénu“
často a mohou více podněcovat absorpční kapacitu.
Zapojení pracovníků na tzv. „speciálních projektech“ ve vztahu k MAS je odlišné. V některých
případech se pro MAP či pro komunitní plánování sociálních služeb vytváří samostatné týmy, které
nepřijdou do kontaktu s ostatní běžnou činností MAS. V jiných případech se stálí pracovníci MAS
podílí i na těchto projektech.
Kanceláře mají MAS většinou v objektech ve vlastnictví obcí a mohou zde působit za výhodných
podmínek (nízký nájem, někdy i zcela bezplatně). Jedna z pilotních MAS měla pronajaté prostory od
soukromníka a platila standardní nájem, který je poměrně vysokou položkou v rozpočtu. Přivítala by
nabídku prostor od obce se zvýhodněným pronájmem.
Kanceláře MAS často nenabízí dostatečné prostory pro pohodlnou práci všech pracovníků – vzhledem
k počtu pracovníků s částečnými úvazky. Za účelem fungující spolupráce využívají pracovníci MAS online nástroje jako např. sdílený kalendář či úložný prostor (cloudové služby) pro přípravu dokumentů.
K činnosti kanceláře MAS v rozhovorech s manažery konkrétně zaznělo např.:
Organizace pracovních činností a úvazků


Velikost a rozdělení úvazků odpovídá množství práce, nicméně často děláme i věci navíc, resp.
uděláme více práce, než máme zaplaceno. Práce je nárazová, teď je jí díky výzvám hodně.



Kancelář funguje jako jeden tým a jde si za cílem všeobecného rozvoje regionu. Rozsah prací se
operativně a flexibilně přizpůsobuje jednotlivým činnostem.
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Jednotlivé úkoly si pracovníci kanceláře rozdělují mezi sebe podle aktuální vytíženosti a sestavují
se minitýmy. Výstupy se následně diskutují i společně. Důležitou roli zde hraje vzájemná
zastupitelnost. Jeden pracovník činnost provádí, další kontroluje a konzultuje bez ohledu na
programový rámec.



V kanceláři MAS má každá jeden operační program. Holky pracují na částečný úvazek, což jim
vyhovuje.



Na poloviční úvazek zde mohou pracovat jen zdejší lidé, protože jinak by se to dojíždění
z časových a finančních důvodů nikomu jinému nevyplatilo.



V MAS máme specialistku na životní prostředí, která radí obcím, které jsou členy MAS. Je
schopná jim zařídit projektanty.



Dobrovolnické činnosti se však v delším časovém období odráží v lepším ekonomickém
zajištění celé organizace, smysluplnosti realizovaných činností a rozvoji celého regionu.



Pracovníci MAS tu jsou, protože je práce baví, i když v soukromém sektoru by si vydělali více,
čehož si jsou dobře vědomi.



Spoustu věcí dělají zaměstnanci na sebe, v rámci svého volného času a z dobré vůle.

Činnost MAS v dalších projektech


Díky tomu, že má MAS více pracovníků, je více vidět, může se lépe prezentovat, více toho
zvládne a může nabalovat další potřebné činnosti. Nezprostředkovává jen dotace, ale dokáže
více pomoci (např. při získávání dotací z jiných zdrojů). To se potom v území „rozkřikne“. Když
obce neví, na koho se s nějakou záležitostí obrátit, obrací se na MAS.



Jedna z manažerek dělá také vycházky, resp. toulky s rodiči a dětmi do přírody.



Pracovnice MAS stála u zrodu soutěže, pro kterou vytvořila web a nadále se mu věnuje, jak po
obsahové, tak po technické stránce. Do grafické podoby připravila hrací archy. Zajišťuje také
běh soutěže, plánuje a komunikuje umístění samolepek žolíků, připravuje měsíční kalendář
akcí. Většinou jezdí i na kontroly míst se samolepkami.



Formálně jsou zaměstnanci MAS také zaměstnanci tzv. „pracovní čety“ z projektu na podporu
zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením, kteří se v rámci sociálního začleňování
pomáhají na území MAS s různými udržovacími pracemi. Pracovní vztah dále existuje i se
spolupracovníky, zástupci škol a dalšími na dohody o provedení práce, čímž jsou motivováni k
aktivnější spolupráci.



Díky realizaci řady individuálních projektů a dalších akcí jsou pracovníci MAS téměř denně
v terénu. Mají tak možnost monitorovat a podněcovat absorpční kapacitu území.



MAS nebyla v programovém období 2007–2013 podpořená, jelikož jí nebyla schválená
strategie. MAS proto realizovala individuální projekty pro zajištění svého financování.
Výhodou bylo, že součástí kanceláře MAS byli zaměstnanci s předchozími zkušenostmi s
fundraisingem v oblasti sociálních služeb a aktivní hledání možností financování přes
individuální projekty bylo u nich zvyklostí. Přístup k financování MAS a styl myšlení o
fungování celé organizace zůstal dodnes a MAS je nositelkou řady individuálních projektů.

Specifickou částí činnosti kanceláří MAS je dotační poradenství a pomoc při zpracování dotačních
žádostí. MAS touto činností doplňují činnost primární (dotace přes nástroj CLLD) s ohledem na
požadavky členů MAS, pro které je získávání dotačních prostředků velmi často hlavní prioritou.
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Tomuto potom pracovníci MAS často věnují většinu zbývajícího času (po zvládnutí administrativy
CLLD). Je tak kapacitně limitována realizace dalších rozvojových oblastí.
Specifikace nabídky dotačního poradenství jedné z pilotních MAS (dotační příležitosti mimo CLLD –
konzultace k výzvám CLLD a k šablonám škol jsou bezplatné)
Úvodní schůzka je pro všechny zájemce bezplatná. Na základě úvodní schůzky se zájemce rozhodne,
zda chcete využít i další služby MAS, případně zda se pustí do zpracování žádostí vlastními silami. MAS
v rámci dotačního poradenství nabízí:
–

Analýza dotačních příležitostí – Zpracování přehledu dotací, ze kterých je možné čerpat finance.
MAS dlouhodobě sleduje krajské, národní, evropské, ale i soukromé zdroje financování. Cena: dle
rozsahu od 1.500 Kč.

–

Kontrola napsané žádosti (na kontrolu vyžadují minimálně 15 dní). Cena: pro členy do 2 hodin
práce bezplatně, v ostatních případech cena dohodou.

–

Dlouhodobá podpora při psaní žádosti o evropskou dotaci – Možnost využití znalostí MAS s tím, že
si celé sepsání zájemce vyzkouší sám. Cena: dle rozsahu od 7.000 Kč.

–

Kompletní zpracování žádostí do krajských, národních, ale i evropských a soukromých zdrojů
financí – vše zpracuje MAS. Cena: dle rozsahu od 3.000 Kč
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9. FINANCOVÁNÍ MAS
V jednotlivých případových studiích byl zkoumán vývoj hospodaření MAS v posledních letech.
Zjednodušeně se dá říct, že objem nákladů i výnosů rostl s tím, jak se rozbíhal objem a šíře činnosti
MAS v souvislosti s realizací CLLD v období 2014–2020, projektů MAP a dalších činností. V pilotních
MAS dosáhly v roce 2018 výnosy největšího objemu za posledních několik let. Největší objem nákladů
připadal na osobní náklady, který se často pohybuje až kolem 75 % nákladů.

Vývoj hospodaření vybraných pilotních MAS
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

Kč

0
2013

2014

2015

2016

Výnosy MAS 1

Náklady MAS 1

Výnosy MAS 2

Náklady MAS 2

Výnosy MAS 3

Náklady MAS 3

2017

2018

Vývoj výnosů a nákladů vybraných pilotních MAS v letech 2013–2018
Pramen: Podklady pilotních MAS

MAS mají prostředky na zajištění agendy spojené s implementací SCLLD (akčních plánů) tj. dotacemi,
na něž měly od řídicích orgánů alokovány finance, ale velmi omezené jsou zdroje
(finanční/personální) pro realizaci idejí metody LEADER/CLLD v území (tj. nejen dotační činnost),
resp. další zdroje na financování této činnosti nestačí.
Další problematickou oblastí je zajištění finančních prostředků na předfinancování projektů. Po
složitém období do roku 2016 se v posledních letech daří postupně MAS vytvářet rezervy na
předfinancování. Na jejich výši má vliv i to, kolik závazků z předchozích let MAS musela splácet.
V některých MAS prostředky na předfinancování v minulosti zapůjčovaly obce, či svazky obcí.
Členské příspěvky a další lokální finanční zdroje slouží zejména k dofinancování nákladů spojených
s CLLD, na spolufinancování projektů MAS a na činnosti bez vazby na konkrétní zdroje financování.
Objem finančních prostředků od členů mimo veřejnou správu je omezený. Získávání dalších
finančních zdrojů je možné, ale znamená to, že MAS tomu cíli musí věnovat odpovídající část kapacity
pracovníků. Pro finanční budoucnost a udržitelnost MAS je zásadní ocenění jejich role pro rozvoj
regionu ze strany obcí, případně krajů a státu (zapojení do krajské a státní regionální politiky,
případně do dalších rezortních politik).
MAS uskutečňují řadu činností, které musí pokrýt vlastními zdroji (které potřebují i na
spolufinancování). Jde např. o přípravu dalších individuálních projektů, sestavování výročních zpráv,
propagaci místní akční skupiny.
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Významným aspektem částečných úvazků je zejména finančně výhodnější zajištění pracovníka
s nějakou odborností. Pokud má pracovník má úvazek i v jiné organizaci (např. na univerzitě) zároveň
zaměstnanec získává zkušenosti a znalosti, které může následně v MAS využít.
MAS se snaží o realizaci tzv. malého Leaderu, kdy malými částkami podporují projekty zejména
neziskových organizací, jejichž potřeby nástroj CLLD v období 2014–2020 řeší minimálně. K jejich
financování využívají často krajských programů rozvoje venkova, kde na to kraje vyčleňují za různých
podmínek zdroje. V některých krajích jsou podmínky „volnější“, jinde je nutné položky detailně
vyúčtovat (např. PRV Jihomoravského kraje umožňuje dotaci rozdělit na malé projekty, vše se musí
vyúčtovat, spolufinancování činí 50 %). V některých případech se daří, nebo plánuje, získávat zdroje
od podnikatelských subjektů.

Členské příspěvky
Výše členských příspěvků je citlivé téma a mění se pouze minimálně. Změny členských příspěvků se
prosazují obtížně, i když by umožnily rozšíření činnosti MAS, resp. znásobení dotací získaných MAS
v případě spolufinancování. Hlavní objem prostředků je od obcí, které z hlediska finančního mohou
jako jediný členský sektor zásadněji ovlivnit finanční situaci MAS. V jedné z pilotních MAS probíhá
každoročně na valné hromadě debata o změně členských příspěvků obcí. Řeší se zejména otázka
rozložení příspěvků dle velikosti obcí. V proběhlých diskuzích převládl názor, aby všechny obce platily
stejně, protože jsou si rovné a aby některé neměly větší očekávání.
Výše ročních členských příspěvků (ČP) pilotních MAS
MAS
MAS Vincenze
MAS - Střední
Slavkovské
Priessnitze pro
Polabí
bojiště
Jesenicko**
Podíl ČP na
12,5 %
4%
14 %
rozpočtu 2018
ČP obcí
10 Kč / obyv.
–
7 Kč / obyv.
ČP svazků obcí
–
5 Kč / obyv.*
–
ČP podnikatelů
1000 Kč
250 Kč
1000 Kč
ČP NNO
1000 Kč
250 Kč
500 Kč
ČP fyzických osob
100 Kč
250 Kč
500 Kč

MAS Jižní
Slovácko

MAS BrdyVltava

5%

0%

8000 Kč
–
1000 Kč
500 Kč
500 Kč

–
–
–
–
–

Pramen: Podklady od pilotních MAS.
* Do 2016 to bylo 10 Kč / obyv. O snížení bylo rozhodnuto z důvodu, že se financování s počátkem
implementace SCLLD stabilizovalo.
** MAS má také zaveden vstupní jednorázový poplatek ve výši ročního členského příspěvku.

Další zdroje příjmů MAS
V rámci pilotních MAS byly zjištěny následující další zdroje příjmů (mimo příjmů spojených s CLLD a
realizací individuálních projektů):


Půjčování vybavení (jarmareční stánky, skládací židlí a stoly, projektor – vybavení pro akce
mělo více MAS).



Poskytování dotačního poradenství / zpracování žádostí o dotace.



Pořádání vzdělávacích akcí / školení ve vztahu k rozvoji regionu (pro zaměstnance obcí,
neziskových organizací a menších podnikatelů), např. na témata soft skills, PC kurzy,
marketing v praxi, psaní dotací a řízení projektů, tvorba strategických plánů apod., na které
mají zaměstnanci kanceláře MAS nebo externí konzultanti kvalifikaci.

Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.
Doba řešení: 3/2018 – 10/2020

35

Projekt Nové role MAS v lokálním rozvoji – Závěry, inspirace a doporučení z případových studií 2019


Zpracování programů rozvoje obcí na svém území.

Komentáře MAS k financování
K problematice financování zástupci pilotních MAS uváděli:


Důvodem založení MAS byly dotace. Bylo to tak i prezentované. Pak se strašně dlouho řešila
Strategie CLLD. Tři roky jsme žili z podstaty, pak se role změnila. První to pochopily holky
z kanceláře MAS, že buď se budou nudit a čekat, anebo si musí vymyslet práci, aby měly
z čeho žít, takže postupně začaly dělat malé projekty, aby si na svoje výplaty vydělaly. Přístup
„vydělejte si sami na svoji výplatu“ tu pořád je, protože některé projekty jsou zálohové nebo
financované zpětně, což je problém. Role MAS se změnila. Pořád se dělalo na SCLLD, teď už je
to hotové, takže se můžou více zaměřit na vizi. Máme štěstí na lidi, resp. zaměstnance MAS,
protože jsou rádi, že mohou pracovat na částečný úvazek. Když peníze nebyly, tak to bylo
hodně demotivující pro celou kancelář.



Pracovnice MAS si musely samy vyhledávat dotace, třeba i to komunitní plánování si dělaly
samy. Musely přesvědčit ORP, aby do něj šlo. ORP pak pochopilo smysl, že když to udělá MAS,
tak to nemusí dělat sami, že to někdo udělá za ně, takže tím ušetří čas i peníze (MAS má 100%
dotaci). Teď už nemají problém jít s MAS do dalších projektů.



Dělají se projekty, na které nejsou peníze. Finance se snaží pracovníci kanceláře najít, kde se
dá. Financí není moc. Za méně peněz by tu nikdo nepracoval. Členové MAS si ani
neuvědomují, že jsou zaměstnanci ve stresu z toho, jestli dostanou výplatu. Neví, jestli budou
finance dopředu. Měli by být zálohové platby. Než byla schválena SCCLD, tak řešili přechodové
období půjčkami od členů, úvěrem a tím, že sami dělali zadarmo.



Financování by mělo být nastaveno podle různých kritérií, např. podle počtu zaměstnanců,
činnosti MAS a toho, jestli dělají kromě vyhlašování výzev ještě něco navíc. Změnit, resp. zvýšit
by se měl i příspěvek z kraje. MAS získává finance z dotace Ministerstva pro místní rozvoj a
z členských příspěvků. Zároveň MAS připravuje vlastní žádosti o dotace, díky nimž realizuje
projekty na podporu výše zmíněných oblastí. Velkou výhodou MAS je schopnost
zprostředkovat finance z evropských fondů menším žadatelům.



MAS by chtěla mít finance volně k dispozici, aby mohli efektivně řešit potřeby regionu.



Auditor nám doporučil zvýšit poplatky pro veřejný sektor, ale velké obce se brání, neprosadilo
by se to kvůli politickému složení a válkám proti sobě. V malé obci to není problém, protože
v zastupitelstvu jsou jednotní, schopní se domluvit. Politika komplikuje činnost MAS.



Doporučení od auditora zní zpracovat finanční plán, kolik MAS co stojí, kolik přinesla do
území, kolik vybrala na členských poplatcích, na spolufinancování. Cílem je stabilizovat
finance. Ideálně by mělo jít 60 % z MMR nebo ze státu. MAS často supluje činnost
mikroregionu a kraje.



Určitě by měly být finance dopředu, například na počet vyhlášených výzev, jak to třeba dělá
kraj s financemi na volby, kdy obce dostanou balík peněz dopředu, a buď vrátí nevyčerpanou
částku, nebo přečerpají a řeknou si o doplacení. Balík peněz nedostačuje ani na zabezpečení
chodu kanceláře.



Nejlepší by bylo financovat MAS podle výzev a odezvy z území, jestli tu MAS chtějí. Mělo by
být několikastupňové hodnocení MAS, například body za spolupráci, za výzvy, spokojenost
v území atd.
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V plánech managementu MAS je však v dohledné době pokusit se oslovit místní firmy, získat
jejich důvěru a vytvořit prostřednictvím jejich finančního přispění zdroje, které by bylo možné
využít na obdobu „tzv. malého Leaderu“, který by však byl v kompetenci MAS. Cílem takového
kroku je zejména podpora neziskových organizací a spolků, které jsou významnými členy MAS,
nicméně možnosti jejich podpory prostřednictvím definovaného rámce CLLD (resp. zapojených
fondů) je velmi omezené.
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10. INFORMOVÁNÍ A IMAGE MAS
Hlavní závěry z oblasti informování a image MAS jsou následující (informování je v této kapitole
chápáno výhradně jako nástroj oslovení aktérů mimo MAS (jako součást PR), tj. ne směrem ke
členům MAS):


Propagace MAS má značné rezervy a povědomí o MAS v území je tak nedostatečné. Na
webových stránkách obcí a členů je o MAS zmínka jen výjimečně (většina na svých webech
nemá ani logo MAS).



MAS si neuvědomují/podceňují důležitost propagace a komunikace s veřejností za účelem
vytvoření pozitivního obrazu MAS. Proto jsou dosud používané marketingové nástroje pro PR
minimální. Sami členové MAS nemají přesnou představu, s čím si MAS spojovat.



Převažuje informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek MAS, sociálních sítí
a lokálních novin zejména v tématu vypsaných výzev.



Nejvýrazněji zlepšují image MAS projekty MAP, různé vlastní projekty a také podpora
drobných projektů v rámci malého Leaderu.

Největší šíře informací o MAS je k dispozici na webech MAS. Některé MAS mají pro realizaci
významnějších projektů samostatné weby (např. pro projekty MAP, pro turistickou soutěž). Vliv na
návštěvnost webu má i to, zda MAS nemá pro členy některé sdílené informace na jiném místě (např.
sdílený disk), takže nemusí chodit na web. MAS využívají taktéž sociální sítě. Na facebooku informují
MAS o akcích v regionu, dotačních výzvách či jiných projektových aktivitách. Počty sledujících nejsou
v absolutních hodnotách vysoké, ale při srovnání mezi jednotlivými pilotními MAS lze najít značné
rozdíly.
Srovnání počtu sledujících na facebooku u pilotních MAS k 21. 4. 2020
MAS

Počet
sledujících na
facebooku

MAS - Střední Polabí
MAS Slavkovské bojiště
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
MAS Jižní Slovácko
MAS Brdy-Vltava

750
174
526
342
473

Podíl
sledujících
z počtu
obyvatel
1,68 %
0,28 %
1,35 %
0,76 %
1,60 %

Počet
obyvatel
31. 12.
2018
44 670
61 844
38 830
44 994
29 580

Pramen: Facebookové stránky MAS.

Subjekty, na něž mají pracovníci MAS e-mailové kontakty, informuje MAS tímto způsobem. Některé
MAS vydávají informační zpravodaje, které šíří zejména elektronicky, ale i v tištěné podobě.
Informování o MAS v obecních periodicích je spíše nahodilé a ve větší míře není v kapacitách
pracovníků MAS. Velký potenciál komunikovat činnost MAS mají členové – jde o ideální příležitost
pro jejich zapojení. Ten je však ovlivněn aktivitou členů a jejich motivací.
Všechny MAS mají zkušenosti s pořádáním akcí pro veřejnost. Počty pořádaných akcí ročně se liší a
závisí i na realizovaných vlastních projektech.
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Budování image, resp. značky MAS, je spíše vedlejším produktem různých činností MAS a pro mnohé
MAS to není zásadní téma/cíl. U MAS, které se na posilování image zaměřují více, se stále nedaří
dostat do povědomí obyvatel.
Image je částečně spoluutvářena prostřednictvím obsahu webových stránek MAS. Ty ale oslovují
zejména uživatele, kteří MAS znají. Potenciál budovat obraz MAS má pořádání akcí pro veřejnost,
částečně pak organizace vzdělávacích akcí či informativních schůzek pro žadatele.
Intenzivnější komunikace MAS je spojena s obdobími, kdy se zpracovávají strategie CLLD, v území
MAS probíhají na více místech setkání, na něž jsou zváni všichni zájemci a rozvoj regionu. MAS tak
činí s cílem oslovit různé cílové skupiny co nejplošněji. Na druhou stranu, v jedné z MAS se potvrdilo,
že v období přípravy strategie byla reputace MAS nejslabší, neboť vyjma činností na přípravě
strategie MAS neprováděla žádné další aktivity.

Ke komunikaci MAS s veřejností zazněly následující zajímavé komentáře:


Několikrát ročně MAS vydává elektronický zpravodaj. MAS posílá newsletter na cca 300 emailových adres (využívá tzv. smart e-mailing, který zaručí, že e-maily nejdou do spamu).



Efektivní je informování žadatelů přes obce. Příspěvky o činnosti a výzvách MAS zveřejňují
také obce na svých webových stránkách, facebookových profilech a v místních zpravodajích. V
případě obcí se nejvíce osvědčila osobní komunikace – návštěvy zástupců MAS v obcích.



Nejvhodnější a nejosvědčenější formou komunikace bývá osobní kontakt, který umožňuje
správnou interpretaci informací a zpětnou vazbu. Tato forma je využívána příležitostně,
například pro sběr informací pro strategické dokumenty MAS nebo aktuálně pro seznámení
s novými zástupci obcí po uplynulých komunálních volbách. Výhodou osobního sdělení je, že
se budují osobnější vazby mezi MAS a příslušnými obcemi a dalšími aktéry.

MAS k vytváření image a pořádání akcí uváděly:


MAS spoluorganizovala řemeslný jarmark při příležitosti oslav ve městě. MAS zajistila
přítomnost 20 řemeslníků, kulturní doprovodný program, zapůjčila svůj mobiliář, tj. party
stany, stánky, pivní sety i zastřešené pódium.



V roce 2016 MAS z Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajskou sítí MAS Jihomoravského
kraje pořádaly Den MAS na krajském úřadě, kde představily jednotlivé MAS v kraji svoji
dosavadní činnost.



Reputace MAS se snížila v období přípravy Strategie CLLD pro období 2014–2020. Nebyl vidět
efekt v regionu, protože byli všichni „zahrabáni v papírech“.



MAS realizuje i různé výstavy.



Místní akční skupina podceňuje vlastní propagaci a informování o vlastní činnost. Informuje a
tvoří image pouze nepravidelně dílčími články ve zpravodajích nebo v místních denících. Aktéři
v území znají jednotlivé pracovníky kanceláře, ale nespojují si je s místní akční skupinou.
Místní akční skupina často nepropaguje sebe, ale aktéry z regionu.



V oblasti své propagace MAS chystá udělat poznávací hru po regionu. Přes místní akční plán
rozvoje vzdělávání se již nyní pořádá divadelní akademie a vydává regionální školní časopis.



MAS plánuje při své propagaci do budoucna více cílit na samotné starosty, kteří ji často berou
v území jako samozřejmost.
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MAS se dlouhodobě profiluje v oblasti sociálních služeb. Zdařile probíhající aktivity (např.
sociální fond nebo pracovní četa), které se jezdí propagovat i za hranice MAS.



Pracovníci kanceláře MAS se propagačních akcí účastní v rámci svého volného času nebo jsou
aktivity vykazovány v rámci IROP 4.2 „osvětové akce“.



MAS se snaží rozšířit povědomí o své činnosti skrze neformální akce. Akce se pořádají na
základě podnětu členů. Prostory pro semináře se využívají různé. Snaha kanceláře je o to, aby
probíhaly v prostorách MAS, kde jsou dobře vybavené a prostorově vyhovující zasedací
místnosti.



Hodně se spolupracuje s lidmi. Počet lidí, kteří přišli do kontaktu s MAS, je velký. V rámci kraje
se buduje image cíleně. Primárně se staví na osobním kontaktu skrze akce, pak
prostřednictvím webových stránek MAS, kde se pravidelně publikují nové články, dále
prostřednictvím facebookového profilu, kde se pravidelně zveřejňují různé kulturní a sportovní
akce nebo prostřednictvím kulturního kalendáře, který se vydává 1krát měsíčně. Pro budování
image je důležitý také informační zpravodaj.
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11. PŘÍSTUPY K VYBRANÝM ROZVOJOVÝM TÉMATŮM
V první části této podkapitoly jsou uvedeny příklady toho, jak MAS přistupovaly a přistupují k řešení
různých rozvojových témat. Ve druhé části jsou potom vybrána inspirativní řešení dle jednotlivých
rozvojových oblastí využitelná např. i jinými MAS.
V rozvojových tématech dominuje realizace projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
(projekty MAP I a MAP II). Díky projektům MAP realizují MAS činnosti, které se nejvíce blíží
skutečným principům LEADER. Jedná se hlavně o rozvoj spolupráce a síťování vzdělávacích zařízení
včetně neformálních organizací.
Přehled zapojení pilotních MAS do významných projektů jako jejich nositelé
Plánování sociálních
MAS
MAP I
MAP II
služeb
MAS - Střední Polabí
NE
ANO
ANO
MAS Slavkovské bojiště
ANO
ANO
NE
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
NE
NE
NE
MAS Jižní Slovácko
ANO
ANO
NE
MAS Brdy-Vltava
ANO
ANO
ANO
Pramen: Informace z MAS

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ ROZVOJOVÝCH TÉMAT V PILOTNÍCH MAS
MAS - Střední Polabí
MAS - Střední Polabí se nejvíce věnuje rozvoji školství a sociální oblasti.
MAS je nositelem projektu MAP II pro území správního obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav (BnL-StB). Ten navazuje na již realizovaný projekt MAP I, jehož realizátorem bylo město BnLStB. Z kapacitních důvodů je BnL-StB nyní v roli partnera projektu MAP II. Díky úzké spolupráci MAS a
města BnL-StB, může projekt MAP II plynule navazovat na spolupráci, která bude následně
prohlubována a realizovat opatření naplánovaná v MAP I. Celkový počet obcí v ORP BnL-StB je 58
obcí, zapojených ZŠ 29, MŠ 51 a ZUŠ 2.
V letech 2017–2019 MAS realizovala projekt „Komunitně plánujeme na Brandýsku“. Jeho hlavním
cílem bylo vyhodnocení platného komunitního plánu a rozšíření aktivit na spádovém území města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a příprava komunitního plánu pro vybraných 34 obcí z ORP
Brandýs nad Labem. Partnerem projektu bez finančního příspěvku bylo Město BnL-StB. Mentorem a
odborným garantem, partnerem s finančním příspěvkem bylo Centrum pro komunitní práci Střední
Čechy. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Vytvořené čtyři pracovní skupiny (rodina, děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením a
osoby ohrožené sociálním vyloučení) se setkávají pravidelně jednou za dva měsíce na veřejném
setkání. Po skončení projektu chce MAS alespoň pokračovat v setkávání týmu a pokračování
komunitního plánování převezme město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Dalšími rozvojovými tématy, kterým se MAS věnuje, jsou rozvoj cestovního ruchu, podpora
podnikání a péče o krajinu, resp. ochrana životního prostředí. MAS se naopak nevěnuje místním
produktům a regionálním značkám a smart villages, protože není poptávka/potřeba. Regionálních
produktů je v území málo, zájem je malý, certifikaci dělá MAS Podlipansko. V oblasti Smart Villages
není v obcích ani zájem například chytré osvětlení.
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V oblasti cestovního ruchu je prvním cílem MAS zabavit místní lidi, připravit jim program, a aby
věděli, co je ve vedlejší obci. Druhým cílem je snaha, aby se sem turista vracel. Za účelem naplnění
tohoto cíle zajistila MAS různé exkurze a výlety v regionu, a vytvořila jednotný systém prezentace a
propagace regionu prostřednictvím vytvoření soutěže Fextovo území. Dále Kalendář akcí v regionu,
který je ke stažení na webových stránkách MAS a tím, že dává do Zpravodaje informace o
plánovaných i proběhlých akcích. Příkladem úspěšného projektu MAS jsou také Polabské toulky
přírodou, což jsou tematicky zaměřené přírodovědné procházky, které jsou otevřené široké
veřejnosti. Cílem je také zlepšit špatnou infrastrukturu a destinační management cestovního ruchu
v Polabí. Slabou stránkou je zatím stále nevyužitý potenciál rekreační dopravy na Labi.
Cílem je i podporovat rozvoj zemědělství a rozvíjet mimoprodukční funkce zemědělství čili podpořit
podnikatelské aktivity nezemědělské povahy. Do aktivit v oblasti životního prostředí a péče o krajinu
se zapojuje spousta lidí z území.

Obecně řeší MAS témata, která neřeší ORP Brandýs nad Labem. „MAS trochu supluje roli ORP,
protože ORP už si zvyklo na to, že to MAS dělá za ně. ORP řeší jen to, co musí. MAS chápe, že je
důležité dělat věci navíc, které mají přesah. Občas si lidé myslí, že by měla MAS dělat něco, co
nemůže, nebo si myslí, že jí něco nepřísluší řešit nebo že nejdou proti politické vůli.“
MAS poskytuje dotační poradenství. V roce 2018 poskytla MAS žadatelům na 1500 hodin konzultací
k žádostem o dotace v celkové výši přes 60 milionů korun. Jednalo se o malé projekty od 15 000 Kč až
po velké projekty za několik milionů korun. Na svém webu má MAS umístěnou interaktivní mapu
dotačního poradenství, kde lze vidět, kolik poradenství a v jakém území nejčastěji probíhá či jakého
tématu se týká.

MAS Slavkovské bojiště
Tematickou oblastí, které se MAS v posledních letech dlouhodobě věnuje, je vzdělávání. V jiných
tématech se MAS příliš neprofiluje, třebaže v některých podniká některé dílčí aktivity (místní
produkty, cestovní ruch, životní prostředí). Tyto mají prozatím povahu nesystematických činností.
Výhledově by se však měly stát profilujícími činnostmi, obdobně jako téma vzdělávání.
Oblast vzdělávání je u MAS tak jako u jiných spojena realizací projektů MAP. MAS zasahuje do čtyř SO
ORP. MAS Slavkovské bojiště realizuje MAP I v SO ORP Šlapanice, MAP I v SO OPR Bučovice, MAP II v
SO ORP Šlapanice (v úzké spolupráci s pracovníky MAS Bobrava). Nepodařilo se navázat na MAP I v
SO ORP Bučovice. Nositelem MAP na území SO ORP Slavkov u Brna je město Slavkov u Brna.
Průřezovými činnostmi jsou pořádání vzdělávacích a jiných akcí, přeshraniční spolupráce, dotační
poradenství a aktivizace komunity, spolupráce s veřejností. Zapojení veřejnosti pomáhá i realizace
malých projektů jako např. projekt „Ze školy do dvora“, podpořený z nadačního fondu ASEKOL. MAS
Slavkovské bojiště z finančních prostředků fondu vytvořila výukové pomůcky o třídění elektroodpadu
pro všechny prvňáčky na území MAS.
MAS by se ráda věnovala těmto tématům: rozvoj cestovního ruchu a propagace, podpoře místních
produktů a regionální značky a zlepšování stavu životního prostředí. Daná témata nejsou pro MAS
zcela novou oblastí. MAS s nimi má zkušenosti, především na základě úspěšně realizovaných
projektů. V oblasti životního prostředí se MAS zapojila do projektů Milión stromů pro Jihomoravský
kraj a Klimatická zeleň pro obnovu krajiny.
Aktuálně MAS přemýšlí, zda by bylo možné implementovat v území regionální značku ve spolupráci
s dalšími MAS v zázemí města Brna. Původně měla být myšlenka rozvinuta coby projekt spolupráce,
ale vzhledem k nevhodnému nastavení výzvy od toho bylo upuštěno.
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Velmi důležitou činností pro subjekty v území je zpracování programů rozvoje obcí ze strany MAS.
Kancelář MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s týmem meziobecní spolupráce ORP Slavkov u Brna
započala v srpnu 2014 zpracovávat programy rozvoje obcí (PRO) na území ORP Slavkov u Brna. Do
konce roku 2014 byl rozpracován program rozvoje venkova 10 obcím na Slavkovsku, postupně
zažádaly o zpracování další obce z celého území MAS. Při zpracování PRO vychází MAS z metodického
materiálu, který vypracovali odborníci ze společnosti GaREP za finanční podpory Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Do roku 2016 takto MAS zpracovala 26 strategií. V letech 2014–2016 bylo pro MAS
finanční ohodnocení jejich práce na programech obcí (1 za 23 tis. Kč) významným doplněním příjmů.
V současnosti tato činnost stále probíhá, ale už není exkluzivně dělána pouze pracovníky z MAS. Část
programů nyní zpracovává Centrum společných služeb mikroregionu Ždánický les a Politaví.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
MAS se doposud soustředila na implementaci strategie CLLD. Teď má v plánu začít více pracovat na
animaci a rozvojových tématech.
V oblasti cestovního ruchu existuje spolupráce s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (JSCR), ačkoliv
MAS není členem (výměna informací, materiálů). V rámci MAS se podnikatelé nezapojují, spíš pracují
s JSCR. Podle předsedy MAS je cestovní ruch oblastí, kde by MAS mohla zlepšit. Hlavně pomáhat
v komunikaci mezi JSCR a členy.
MAS bude partnerem v projektu „Cestou Jeseníky“ (žadatel Mikroregion. Jesenicko z Operačního
programu přeshraniční spolupráce) – trasy pro cyklisty, turisty, koloběžkáře, běžce, skialpinisty.
Cílem bude zokruhovat stávající trasy. Propagace bude zajištěna prostřednictvím webové aplikace a
na zimních i letních akcích. Podobně jako Vrchařská koruna Jesenicka (soutěž). Snaha bude dostat
turisty ze známých míst více do území. Možnost zapojení tras v Polsku (v Polsku je silná poptávka po
elektrokolech). Zapojení ubytovacích karet YEScyklo. Přeznačování/doznačování cyklotras
(outdooractive) – vazba na Jeseníky sdružení cestovního ruchu.
MAS se angažuje v oblasti místních produktů a regionálních značek. MAS využívá na
akcích/seminářích zejména místní produkty a regionální značky. Regionálním značením se MAS
nezabývá, to činí MAS Horní Pomoraví. Jesenicko ale značku propaguje a oslovuje místní producenty
ohledně zapojení se do regionálního značení. Území MAS je turisticky navštěvovaná a turisté mají
zájem o místní produkty.
Setkávání podnikatelů řeší spíše okresní hospodářská komora, předává ale informace z MAS.
Projekty MAP řeší město Jeseník. MAS spolupracuje zejména se subjekty mimoškolního vzdělávání.
Sociální oblasti se MAS nevěnuje, komunitní plán sociálních služeb a související činnosti řeší sociální
odbor Městského úřadu Jeseníku. Ve spolupráci s obcí Česká Ves se věnuje propojování seniorů
s mládeží (např. hraní společenských her v domě s pečovatelskou službou v České Vsi, tradiční
sportovní hry, pouštění draků).
MAS komunikuje s obcemi ohledně zapojení do konceptu Smart villages. Zejména je zájem o
vysokorychlostní internet. MAS chce zjistit potřeby území ve vazbě na chytrý venkov.

MAS Jižní Slovácko
Ve vlastní činnosti se MAS věnuje rozvoji školství, vzdělávacím akcím, cestovnímu ruchu, životnímu
prostředí, přeshraniční spolupráci, aktivizaci komunity a dotačnímu poradenství.
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MAS je realizátorem projektů MAP I a MAP II pro ORP Hodonín. Místní akční plán vzdělávání v ORP
Hodonín I byl realizován v období 2016–2018. Místní akční plán vzdělávání II v ORP Hodonín je řešen
v období 2018–2022. Do projektu bylo zapojeno 28 škol.
V oblasti životního prostředí se MAS zapojila do projektů Milión stromů pro Jihomoravský kraj
a Klimatická zeleň pro obnovu krajiny. Do druhého uvedeného jako administrátor a člen pracovní
skupiny projektu. Většina obcí v MAS má studie protierozních opatření. MAS pro starosty pořádá
semináře o suchu.
MAS zastupuje region v Turistické asociaci Slovácko (TAS). Ta byla v červenci 2017 úspěšně
certifikována komisí Jihomoravského kraje na destinační management. TAS splnila jako první v rámci
Jižní Moravy všechna požadovaná kritéria a mohla tak podat žádost o finanční prostředky na rozvoj
cestovního ruchu z rozpočtu Jihomoravského kraje. Spolu s TAS působí na území turistického regionu
Slovácko Region Slovácko sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem v Uherském Hradišti. Tato
organizace má certifikaci Zlínského kraje. TAS zajišťuje činnosti v oblasti destinačního managementu
pro oblast jižního Slovácka (Hodonínsko, Strážnicko, Veselsko, Kyjovsko, Horňácko a Podluží). Členy
jsou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Strážnicko, MAS Jižní Slovácko, Mikroregion Horňácko,
Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín, z.s.
Region Slovácko má regionální značku tradiční výrobek Slovácka. Aktuálně je většina výrobků s touto
značkou z oblasti Uherskohradišťska. Cílem MAS je rozšířit nabídku i o výroky z území MAS.
Vzdělávací akce realizuje MAS zejména v oblasti životního prostředí a teambuildingu pro obce.
Problematice SMART venkova se MAS dosud nevěnuje.

MAS Brdy-Vltava
Mezi základní oblasti, kterým se MAS věnuje, patří sociální služby, vzdělávání a různorodé potřeby
obcí. Historicky byla MAS založená na individuálních projektech, které se týkaly sociálních služeb
(komunitní plán sociálních služeb), cestovního ruchu (od roku 2012 Turistický region Od Brd k Vltavě,
od tématu cestovního ruchu však MAS postupně upustila).
MAS Brdy-Vltava se dlouhodobě specializuje na sociální oblast zejména přes individuální projekty.
Tato skutečnost vyplývá z profesního zaměření ředitelky MAS na sociální služby.
Do roku 2012 byl v území zpracován komunitní plán sociálních služeb pouze pro území největšího
města Dobříše. Organizace z regionu zabývající se sociální oblastí však strádaly kvůli absenci plánu
pro celý region. Neměly možnost se hlásit do řady dotačních titulů nebo nezískávaly plusové body při
hodnocení projektových žádostí. Od roku 2011 tak MAS Brdy-Vltava již vytvářela plán sociálních
služeb pro období 2013–2017 na celé své spádové území. Kromě plánu vznikl katalog sociálních
služeb a webový portál pomoc.brdy-vltava.cz. V rámci tvorby plánu byla identifikována řada činností,
které jsou svým charakterem vhodné pro místní akční skupinu. Plánu sociálních služeb k roku 2017
vypršela platnost. Proto MAS stávající plán vyhodnotila a na základě toho zpracovala navazující
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na období 2018–2022 (v rámci
projektu z OP Zaměstnanost). Realizaci plánu by MAS chtěla předat Sociálnímu odboru Městského
úřadu Dobříš.
MAS dále usiluje o projekt sdíleného koordinátora sociálních služeb. Jeho úlohou by bylo mapování
sociálních potřeb v území. V oblasti sociálních služeb se MAS plánuje zaměřit spíše na sociální služby
přímo v obcích a věnovat se terénní práci a sběru informací prostřednictvím sociálního pracovníka.
V oblasti sociálních služeb je region specifický, protože je zde přítomen azylový dům určený
především pro rodiny s dětmi. Klienti pochází z celé republiky. Po ukončení poskytování služby
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(službu mohou využívat max. 3 měsíce) často zůstávají na území MAS Brdy-Vltava. Tito lidé zde pak
kvůli své špatné sociální situaci obtížně hledají pracovní uplatnění a stabilní bydlení.
MAS realizuje projekty na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob, kdy se je snaží zaměstnat ve
vlastní „pracovní četě“. MAS zkoušela zjišťovat, co podnikatele zajímá v sociální oblasti. V rámci
sociálního projektu na zaměstnanost je záměrem MAS, aby přímo podnikatelé vytvářeli tréninková
pracovní místa.
Pro usnadnění financování sociálních služeb vyjednala MAS mezi obcemi sociální fond, který funguje
již od roku 2014. MAS také připravuje projekt dobrovolnického centra.
V oblasti školství MAS Brdy-Vltava realizovala od roku 2016 projekt MAP I pro SO ORP Dobříš. Od
dubna 2018 navázal projekt MAP II, který bude trvat do března 2022. Jedná se společně se sociální
oblastí o jednu z hlavních oblastí činností MAS.
V období 2007–2013 se kromě sociálních služeb MAS zaměřila na cestovní ruch. V rámci projektu
podpořeného ze Společného regionálního operačního programu byla vytvořena koncepce cestovního
ruchu a ve spolupráci s infocentrem města Dobříš vznikly propagační materiály. Dalším výstupem byly
webové stránky www.odbrdkvltave.cz a facebookové stránky. Po skončení dotačního financování
však chyběla kapacita se cestovnímu ruchu dále soustavně věnovat.
V roce 2019 kancelář MAS průběžně aktualizuje facebookové stránky a propaguje region na
regionálních akcích a tematických veletrzích. Setkání s aktéry cestovního ruchu probíhají zřídka a
spíše individuálně. Turistické balíčky prozatím nebyly dotvořeny a realizovány.
Oficiální destinační společnost na území MAS neexistuje, kvůli komplikované domluvě mezi krajem a
neziskovými organizacemi. Nabízel by se vznik destinační společnosti Brdy. Obce ležící u Vltavy však
již geograficky k Brdům nepatří. Současná domluva s obcemi je, že MAS bude tichý pozorovatel.
Samotná MAS je na vznik destinační společnosti příliš malá a v rámci svého území využívá v oblasti
cestovního ruchu označení pro svoji destinaci „Od Brd k Vltavě“.
Mezi další aktivity v oblasti cestovního ruchu patří akce „Obnova značení a údržba značení naučných
stezek Novoknínska“, která byla podpořená dotací ze Středočeského kraje. Značení a údržbu
prováděla pracovní četa. Koordinační práce provedlo město Nový Knín.
V režii kanceláře MAS dále vznikal ve spolupráci se svazkem obcí kalendář akcí.
MAS realizovala řadu aktivit také v oblasti životního prostředí. Jedná se o významné téma, ale kroky
lze realizovat pouze postupně a pomalu. Realizují se zejména menší dílčí aktivity. MAS se podílí na
přípravě žádostí o dotace na projekty s širším územním dopadem. Ve spolupráci s externími subjekty
proběhly vzdělávací semináře se starosty na téma komplexních pozemkových úprav a agrolesnictví.
Role MAS byla u obou seminářů propagace na Facebooku, na webu, ve zpravodaji a další
technickoorganizační práce.
Na programový rámec OP ŽP se MAS osvědčilo zaměstnání odborníka na animaci území. Domlouvá
celé projekty včetně zpracování projektové dokumentace, spolupracuje s architekty a projektanty,
kteří by akci prováděli, navštěvuje obce, provádí osvětu. Kancelář MAS se stará o administrativu,
expert zajišťuje odbornou stránku.
V tématu životního prostředí má MAS dále vizi o větším zapojení nadnárodní firmy na výrobu bagrů
Doosan Bobcat EMEA s.r.o. V konkrétní obci by mohla vysadit zeleň a budovat tak svoji image
v regionu.
V rámci další činnosti „Sucho vs lokální povodně“ plánuje MAS informovat zemědělce o lokálních
povodních. Již nyní v rámci CLLD bonifikuje zemědělce působící v ekologickém režimu. Podporovat
chce MAS i zemědělce, kteří oficiálně nepůsobí v ekologickém režimu, ale přitom fungují šetrně. Mají
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tzv. uzavřený cyklus – v místě vyprodukují a také prodají např. maso, zelenina. V současné době však
v MAS zůstává jen část produkce.
V oblasti dotačního poradenství MAS subjektům z území pomáhá pouze v případě, pokud se na ni
obrátí s žádostí o pomoc. Cíleně MAS neprovádí dotační poradenství nebo sepisování projektových
žádostí.
MAS se snaží inspirace, pohledy, myšlenky a nápady čerpat i z vnějšku. Účastní se pracovních skupin
organizovaných krajem. MAS je aktivní v rámci NS MAS, kde je členem pracovní skupiny za oblast
SMART. Účastní se i pracovních skupin SRR ČR 2021+. Průběžně se připomínkují materiály NS MAS.
MAS je provázána s univerzitami v Praze (s ČZU). Přijímá příležitosti provázat se s výzkumnými
činnostmi a projekty. Probíhá spolupráce se studenty např. na případových studiích. Hlavním
záměrem MAS je sledovat příklady dobré praxe.

INSPIRACE K ROZVOJOVÝM TÉMATŮM
ŠKOLSTVÍ
MAS se věnují oblasti školství zejména jako nositelé projektů místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání.

Sešit pro děti: Jak se žilo v Polabí (MAS - Střední Polabí)
Projekt „Pracovní listy s historií regionu do škol "Jak se žilo v Polabí" – 1.800 kusů“ byl financován
z fondu vzdělávání Středočeského kraje a realizován v letech 2015 a 2016. Sešit o celkem 36 stranách
formátu A4 vznikal nejprve sestavením textů o 16 obcích z období 16. až 18. století. Mimo texty z
historie obcí jsou na každé dvoustraně i hádanky, omalovánky a další úkoly pro děti. Pro sestavení
textů byla vytvořena pracovní skupina. Poté byl tým rozšířen o odborníky na historii. Kresby do sešitu
ilustroval místí kreslíř Jan Severa. Předtiskovou přípravu zajistila MAS svépomocí.

Předmětové kabinety (MAS Jižní Slovácko)
V rámci projektu MAP I realizovaném MAS Jižní Slovácko vzniklo 10 předmětových kabinetů, v nichž si
pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství navzájem předávají
zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují v
jejich oboru. Podařilo se tak obnovit zaniklou diskuzní platformu, která v minulosti probíhala na
Středisku služeb školám. Z dalších osvědčených aktivit lze zmínit Malování zdi (výtvarná tvorba na
jedné ze zdí v Hodoníně) a Vypravěčské dílny (spolupráce s Městskou knihovnou Hodonín).

Zapojení žáků do projektu na propagaci místních řemeslníků (MAS Slavkovské bojiště)
Do projektu „Za tradicí moravského venkova“ byli zapojeni žáci ZŠ v území, kteří pomohli při hledání
řemeslníků, na společném setkání s ostatními školami z partnerských MAS si připravili vlastní
prezentace o řemeslech a vybraní žáci se zúčastnili exkurzí k řemeslníkům na území všech zapojených
MAS. O vybraných tradičních výrobách a řemeslnících bylo pořízeno výukové video určené jako
doplňková učební pomůcka pro školy.
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Koordinace financování (MAS Brdy-Vltava)
MAS spolukoordinovala složení prostředků na investici do společného pavilonu ke škole v Dobříši,
včetně rozšíření jídelny a varny. Celá akce byla zaštítěna městem Dobříš, nápad vzešel od členských
obcí MAS. MAS vypracovala predikci budoucí naplněnosti škol z území, což byla povinná součást
projektové žádosti s městem Dobříš. Koordinovala vyjednávání mezi Dobříší a ostatními obcemi. MAS
zpracovávala i analytické informace o vývoji počtu obyvatel.

Časopis a kultura v rámci projektu MAP (MAS Brdy-Vltava)
V rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání vydává MAS regionální školní časopis DRB (=Děti
Regionu Brdy), který je součástí obecních zpravodajů a kam přispívají samotné děti. Ve školním roce
2018/2019 navázala MAS spolupráci s organizací Post Bellum při zpracování příběhů našich sousedů
žáky a studenty regionu. Výstupy jsou součástí zmiňovaného časopisu. Přes místní akční plán rozvoje
vzdělávání se již nyní pořádá divadelní akademie. MAS je koordinátor.

Spolupráce MAS s vysokými školami (MAS Brdy-Vltava)
V MAS Brdy-Vltava se osvědčila snaha o spolupráci s nejbližšími univerzitami zejména v oblasti
aplikovaného výzkumu. Hlavními příklady a efekty spolupráce jsou:




Tvorba videí, případových studií, seminárních, bakalářských a diplomových prací na území
MAS.
Propojení absolventů a místních zaměstnavatelů (praxe, získání prvního zaměstnání apod.)
Získávání potenciálních uchazečů z řad středních a základních škol.

SOCIÁLNÍ OBLAST
Dobročinný obchod Dobromysl (MAS - Střední Polabí)
V roce 2019 byl v Brandýse nad Labem slavnostně otevřen dobročinný obchod, který funguje na
principu „pro jednoho zbytečné, pro druhého užitečné“. Lidé do obchodu nosí věci v dobrém stavu,
které se jim nehodí, a obchod je prodává dalším lidem, kteří z nich mají radost. Z výtěžku obchodu,
po zaplacení nezbytných výdajů, se financují menší projekty prospěšné regionu. Obchod vznikl pod
MAS - Střední Polabí. Na zisk z obchodu je vyhlašována výzva k podpoře místních projektů.

Sociální fond regionu Brdy-Vltava (MAS Brdy-Vltava)
MAS Brdy-Vltava je aktivní v oblasti sociálních služeb. Zajištuje proces plánování a koordinace
sociálních služeb v regionu. Pro usnadnění finančních toků mezi obcemi a regionálními poskytovateli
sociálních služeb MAS vytvořila sociální fond, kam obce přispívají 57 Kč na obyvatele. Z fondu jsou
rozděleny příspěvky poskytovatelům sociálních služeb. Snižuje se tak administrativa, protože každá
obec nemusí uzavírat smlouvu s každým poskytovatelem. Funguje zde také určitá solidarita. Obce by
se měly podílet na financování sociálních služeb s ohledem na počty klientů z obce. Počty klientů z
jednotlivých obcí se mění, ale příspěvek zůstává stejný. Jedná se o významnou sociální inovaci, která
je inspirací pro celé území ČR a dokonce i v zahraničí.
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Komunitní centrum (MAS Brdy Vltava)
Projekt komunitního centra spočívá v provázání nabídky a poptávky dobrovolnictví a sousedské
výpomoci. Jedná se o tzv. klíčový projekt MAS z OP Zaměstnanost. Záměr projektu vznikl na základě
skutečnosti, že náklady na sociální péči a počet potřebných do budoucna bude narůstat. Systém
sociální péče tento nápor časem neunese. Ideální stav by byl, pokud by pobytové nebo terénní
sociální služby byly využívány až jako poslední možnost potom, co se komunita (rodina nebo sousedé)
nejsou schopní nebo nemohou se o své blízké postarat. Ve srovnání s péčí komunity vychází sociální
služby nesrovnatelně dráž.
Snahou proto je podpořit více primární prevenci než pobytové sociální služby. MAS Brdy-Vltava již ve
spolupráci s Charitou Starý Knín, např. realizuje dobrovolnickou aktivitu Svět dobrých lidí, která
spočívá ve výdeji jídla a sezónního oblečení pro osoby bez domova. MAS postupně sbírá podněty od
aktérů sociálních služeb a příklady dobré praxi na různých konferencích. Mezi další uvažované aktivity
v rámci chystaného komunitního centra patří např. podpora knihovny pro teenagery nebo prostor
pro shromažďování oděvů a dalších dobrovolnických materiálů pro osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené. Plánovány jsou i další dobrovolnické aktivity, např. čtení pro seniory,
komunitní vaření.

Sdílená pracovní četa (MAS Brdy Vltava)
MAS Brdy-Vltava v rámci projektu Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a navazujícího
projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu Brdy-Vltava.“ provozovala tzv.
pracovní četu, která zejména vypomáhá s údržbou zeleně v obcích MAS. Cílem projektu je obnovení
pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných a jejich zapojení do běžného života. Pracovní četa
funguje v regionu již od roku 2013.
V rámci sdílené pracovní čety jsou zaměstnáni dlouhodobě nezaměstnaní z regionu, příp. další těžko
zaměstnatelné osoby. Zaměstnání je doplněno individuální odbornou psychologickou pomocí.
Pracovní náplň je podobná jako při veřejně prospěšných pracích, jedná se zejména o pomoc
s údržbou obce. Obce o pracovní četě vědí a poptávají po ní práci. Kromě běžné údržby obce (sečení
trávy, úklid obce) probíhal např. i úklid knihovny, vyklízení pošty apod. Četa pracuje např. i pro
Povodí Vltavy, kde udržují břehy řeky. Četo-normoden stojí obce díky projektové podpoře 800 Kč (7
osob a „kouč“). Projekt je udržitelný i bez dotace. Cena by se však zvýšila na cca 4500 Kč za den.
Plánuje se navazující projekt, který by zajistil pokračování psychosociální péče, která je neúměrně
krátká a nemůže tak dosáhnout potřebných efektů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Polabské toulky přírodou (MAS - Střední Polabí)
První ze série sedmi přírodovědných procházek, které organizuje MAS - Střední Polabí, se uskutečnila
v roce 2016, kde proběhlo celkem 7 vycházek, nicméně každý rok probíhají další. Všechny procházky
jsou tematicky zaměřené, vede je přizvaný odborník, a jsou otevřené široké veřejnosti. Stačí potvrdit
účast na webu Polabské toulky, kde jsou i podrobnosti o přihláškách, termínech i tématech. V MAS se
snaží o skupinku cca 50 lidí. V roce 2018 měla MAS na realizaci projektu dotaci ve výši 78 650 Kč od
Ministerstva životního prostředí, celkově činily výdaje na projekt za 119 150 Kč (40 500 Kč bylo
uhrazeno z vlastních zdrojů MAS). V roce 2019 si projekt MAS realizuje sama. Na vycházkách vybírají
dobrovolný příspěvek coby pokrytí nákladů na odborného lektora. Na rok 2019 je naplánováno pět
procházek.
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Údržba orchidejové louky ve VKP Okrouhlík Lhota (MAS - Střední Polabí)
Od roku 2016 do roku 2018 probíhal projekt zaměřený na údržbu orchidejové louky, která vznikla na
starém zazemněném meandru Labe v místě zvaném Okrouhlík. Louka je dlouhodobě
neobhospodařována, a hrozí, že dosud zde rostoucí vstavače májové vymizí stejně, jako se tomu stalo
na jiných místech v okolí. Populaci orchidejí lze podpořit kosením louky alespoň jednou ročně. V roce
2017 se MAS podařilo část louky, kde se předtím podařilo vyjednat souhlas majitele, dvakrát pokosit.
Na údržbě louky MAS spolupracuje s firmou Lesáček s.r.o. V roce 2017 a v roce 2018 dostala MAS
100% dotaci ve výši 54 450 Kč od Ministerstva životního prostředí. Od roku 2019 financuje MAS
sekání louky 2x ročně ze zisku dobročinného obchodu a vlastních příjmů.

Milión stromů pro Jihomoravský kraj + Klimagrün/Climagreen/Klimatická zeleň: Projekty
zaměřené na výsadbu zeleně (MAS Slavkovské bojiště, do projektů byla zapojena i MAS
Jižní Slovácko)
MAS se v roce 2016 zapojily do projektu Krajské sítě MAS Jihomoravské kraje s finanční podporou
kraje „Milión stromů pro Jihomoravský kraj“. Na 15 místech MAS Slavkovské bojiště bylo vysázeno
celkem 276 starých ovocných stromů. Do sázení se zapojili občané obcí, děti, členové spolků
(myslivci, hasiči, zahrádkáři). Ke každé výsadbě MAS vytvořila informační tabulku s logem a názvem
projektu. Ze všech výsadeb byly pořízeny fotografie a s krátkým textem byly uveřejněny na našich
stránkách MAS i na stránkách projektu www.milionstromu.cz. Z projektu vzešla i publikace „Příručka
pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska“.
Na tento úspěšný projekt navázal v roce 2017 projekt „Klimatická zeleň pro obnovu krajiny“
(Klimagrün). Projekt je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká
republika 2014–2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu v letech 2017–2019 činí cca 1 mil. Eur.
Projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad
Dolnorakouské vlády v Sankt Pölten – oddělení pro životní prostředí a energetiku, projektovými
partnery na území jižní Moravy jsou Jihomoravský kraj, Krajské sdružení NS MAS JMK a DSO
Mikroregion Horňácko a v jižních Čechách je to Jihočeský kraj, Krajské sdružení NS MAS JČ a Přírodní
zahrada z.s.
Jde o další projekt v rámci iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu. Hlavním cílem je spolupráce
v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptaci našich příhraničních regionů na změnu
klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem. Projekt
rozvíjí povědomí o ekosystémových službách zeleně – jak správně sázet stromy a starat se o ně, aby
se stromy staraly o nás a naše životní prostředí. Hlavními výstupy projektu na území Jihomoravského
kraje bude realizace cca 30 seminářů a workshopů, několik studií s universitami, výsadba téměř 6 000
stromů do krajiny a vydání publikace „Klimatické stromy“.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Propagace místních řemeslníků (MAS Slavkovské bojiště)
Místním produktům se věnoval projekt zahájený v roce 2013 s názvem „Za tradicí moravského
venkova“, ve spolupráci s MAS Vyškovsko a MAS Strážnicko. Projekt byl zaměřen na zmapování a
podporu místních výrobců a jejich představení obyvatelům zájmového území. Díky projektu byla
zmapována místní produkce, zejména tradiční výroba. Pro veřejnost byl vydán tištěný katalog
v nákladu 10 000 výtisků a elektronická databáze místních řemeslníků. Katalog i databáze obsahují
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kontakty a prezentaci 82 řemeslníků z území (www.katalog-remeslniku.cz). Do projektu byli zapojeni
žáci ZŠ v území, kteří pomohli při hledání řemeslníků, na společném setkání s ostatními školami z
partnerských MAS si připravili vlastní prezentace o řemeslech a vybraní žáci se zúčastnili exkurzí k
řemeslníkům na území všech zapojených MAS. Dalšími tištěnými výstupy byl nástěnný kalendář na
rok 2015 a leták o projektu. O vybraných tradičních výrobách a řemeslnících bylo pořízeno výukové
video určené jako doplňková učební pomůcka pro školy. V roce 2015 realizovala MAS Slavkovské
bojiště projekt z finančních prostředků Jihomoravského kraje „Řemeslo má zlaté dno“, navazující na
projekt „Za tradicí moravského venkova“. Projekt pokračoval v podpoře praktického vzdělávání dětí,
místní řemeslníci prezentovali své pracovní postupy a výrobky ne ve svých dílnách, ale formou tří
workshop na území MAS Slavkovské bojiště, co nejblíže celým rodinám v prostředí jim blízkém.

Rozvoj pěstování a zpracování hrušek (MAS Slavkovské bojiště)
V roce 2018 ve spolupráci s obcí Hrušky, kde je sídlo kanceláře MAS, byla podána žádost o podporu
projektu do Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika z Programu INTERREG Rakousko –
Česká republika. Cílem projektu měl být přenos dobré praxe z oblasti Mostviertel, která je proslavená
pěstování a zpracováním hrušek. Tamní hrušky mají registrovanou kulinářskou značku, a kromě
alkoholického hruškového moštu se z nich vyrábí i další produkty jako hořčice, pálenka, džemy, čatní,
cidery. Promyšlená strategie turistického ruchu propojuje celý region tzv. „moštovou cestou“ – přes
interaktivní muzeum hrušek, jednotlivé usedlosti nebo provozy moštových baronů nebo kruhových
objezdů se symbolem hrušek. Obec Hrušky se projektem chce inspirovat v rozvoji a propagaci
zpracování hrušek, prozatím započali s výsadbou hruškových alejí a sadů.

Záměr distribučního odbytového místa pro místní produkty (MAS Brdy-Vltava)
Kancelář MAS hledá možnosti pro vytvoření distribučního odbytového místa pro místní producenty
s lokální produkcí, přebytky ze zahrádek. Celá aktivita by byla navázána na dětské skupiny, kdy by
produkci mohli přímo odebírat rodiče. Snahou je co nejvíce potravin spotřebovat přímo v místě
produkce. Jednalo by se tak o aktivizaci komunity, lokální ekonomiky a prohlubování vazeb v území.

CESTOVNÍ RUCH
Turistická soutěž Fextovo území (MAS - Střední Polabí)
Smyslem soutěže je hravou formou podpořit povědomí o jedinečnostech nacházejících se na území
MAS. Na číslovaných zastávkách a vybraných akcích v regionu jsou k dispozici nálepky, které si
soutěžící umísťují do hracího archu. Pro získání nálepky musí soutěžící buď najít odpověď na otázku,
nebo splnit úkol. Za 10 nasbíraných libovolných nálepek se postupuje do slosování o ceny. Hrací arch
lze získat zdarma na různých místech v regionu.
Soutěž byla nápadem manažerky MAS. Další zaměstnankyně MAS soutěž spolu s pracovní skupinou
pro cestovní ruch přivedla k životu. Vytvořena byla i webová stránka https://www.polabsketoulky.cz.
První ročník 2016 proběhl v roce 2016. Soutěž měla úspěch, a proto pokračovala i v letech 2017 a
2018. Každoročně bylo vytištěno 5 000 kusů hracích archů.
Náklady na soutěž byly hrazeny ze členských příspěvků MAS a sponzorských darů od místních firem a
nově byly vybrány i příspěvky od měst. Soutěž byla hodně zviditelněna díky natáčení České televize.
Díky tomuto projektu se MAS pravděpodobně nejvíce zviditelnila v očích místních obyvatel a
návštěvníků.
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Vytištění 10.000 ks skládacích map regionu Střední Polabí (MAS - Střední Polabí)
V roce 2016 byly z dotace Středočeského kraje ve výši 200 000 Kč zakoupeny mapové podklady
regionu Střední Polabí. Z mapových podkladů byla v roce 2017 vytvořena skládací mapa regionu.
Mapy v nákladu 10.000 kusů byly po vytištění distribuovány na obecní úřady a jiná veřejná dostupná
místa a i díky propagaci v regionálním tisku a na jednorázových akcích byl náklad brzy rozebrán.
V rámci projektu bylo vyrobeno 40 cedulí do obcí MAS, kde je cyklo-turistická mapa regionu a
zajímavosti o každé z 16 obcí MAS. Vytištění cedulí a jejich následnou instalaci si již každá obec z MAS
hradila sama.

Spolupráce na fungování TIC (MAS Jižní Slovácko)
Na konci srpna 2019 ukončila MAS projekt realizovaný ve spolupráci s oblastní organizací cestovního
ruchu Resort Piešťany. Cílem projektu byla podpora cestovního ruchu v přeshraničních regionech.
V rámci projektu byla vybavena informační místnost v budově Regionálního centra v Hodoníně, byl
vytvořen propagační materiál pro návštěvníky obou regionů a vzniklo také video propagující oblast
Podluží, Hodonínska a slovenských Piešťan. Uskutečnilo se také mnoho vzájemných setkání na obou
stranách hranice, které dále přispěly k silnějšímu propojování obou přeshraničních regionů.
Regionální turistické informační centrum, nacházející se v přízemí Regionálního centra města
Hodonína na Masarykově náměstí, obdrželo dne 8. října 2019 licenci pro provoz turistického
informačního centra třídy C. Provoz RTIC zajišťuje MAS Jižní Slovácko. Díky svému umístění na
hlavním náměstí města Hodonína je velkou měrou využíváno turisty, a to jak k nákupu turistických a
regionálních výrobků, tak k získání informací týkající se cestovního ruchu a dění na Slovácku. Součástí
činnosti RTIC je také zprostředkování vyhlídek z radniční věže, realizace výstav, pořádání akcí v rámci
regionu a jiné.

DALŠÍ INSPIRACE
Půjčovna kroků v Podluží (MAS Jižní Slovácko)
Hlavním počinem MAS v oblasti folklóru je zřízení Půjčovny krojů na Podluží. Byla vybudována v rámci
projektu Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy. Půjčovna se nachází ve Starém Podvorově a pečuje
o ni obec. Půjčovna se snaží o uchování tradic v regionu Podluží. Chce umožnit účastnit se tradičních
akcí v regionu, jako jsou hody, plesy, folklorní či církevní slavnosti i tomu, kdo nemá svůj vlastní kroj.
Počet půjčovaných kompletních krojů není velký (při započetí činnosti 2 mužské kroje, 2 ženské kroje,
několik dětských). Početně významnější jsou krojové součásti, či boty. Nabídka součástí k půjčení se
stále rozšiřuje.
Zájem o folklór v regionu roste. V jednotlivých obcích folklórní aktivita kolísá a jsou i obce s útlumem.
Příčinou je zejména střídání generací („když není parta“).

Projekty spolupráce jako inkubátory nových členů a příspěvky k image MAS (MAS
Slavkovské bojiště)
V roce 2012 byly ve spolupráci s MAS Vyškovsko připraveny dva partnerské projekty z PRV IV.2.1.: Do
projektu „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“ se zapojilo 10 hasičských sborů, které se věnují práci
s mládeží. Z projektu bylo financováno jednak vybavení přímo pro jednotlivé sbory, společné
vybavení pro soutěže v požárním sportu mládeže a dále související aktivity, které zahrnovaly odborné
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proškolení vedoucích mládeže, soutěž v požárním sportu O pohár MAS a publikační materiály a
pomůcky pro mladé hasiče. Další partnerský projekt ještě ve spolupráci s MAS Podhorácko byl
zaměřen na podporu ochotnických divadelních souborů. Do projektu „S divadlem poznáváme naše
regiony“ se zapojily 3 soubory z území MAS Slavkovské bojiště, které se se svým uměním představily
divákům na všech třech území MAS. Pro vybrané soubory bylo zajištěno kvalitní technické vybavení a
uspořádány herecké kurzy. Školení vyvrcholilo prezentací divadel v Křenovicích, kde jednotlivé
soubory představily svoji činnost a sehrály společné improvizační vystoupení. Součástí projektu byly
exkurze za příklady dobré praxe na jednotlivá partnerská území. Celkem bylo realizováno 12 exkurzí
od října roku 2013 do května roku 2014.
MAS jako přínosy uvedených projektů uvádí:


vytvoření pracovního a výkonného systému MAS,



vytvoření vlastních vnitřních mechanismů MAS při posuzování projektů,



rozšíření členské základny MAS a její zapojení do rozhodovacích procesů,



prohloubení znalostí o území MAS Slavkovské bojiště – jeho potřeb a zájmů,



navázání spolupráce s ostatními MAS,



navázání spolupráce s představiteli veřejné správy, NNO, podnikateli,



propagace a prezentace činnosti místních akční skupiny.

Průběžná práce se strategií CLLD (MAS Brdy-Vltava)
MAS Brdy-Vltava aktivně pracuje se svojí strategií i mimo programové rámce. Opatření mimo
programové rámce dokonce představují větší část celé strategické části. MAS svoji SCLLD průběžně
vyhodnocuje a aktualizuje. Analytická část se průběžně aktualizuje zejména kvůli šetření posunů
v území a případné změně potřeb. Data jsou průběžně systematicky uchovávána. U strategické části
se vyhodnocují dopady jednotlivých individuálních projektů a projektů podpořených přes
programové rámce. Sleduje se, jak projekty naplňují strategickou část.
Při rozvoji území se MAS snaží čerpat inspiraci od aktérů z území. Průběžně se diskutuje, kterým
činnostem se věnovat, a kterým ne. Nápady a podněty se sbírají zejména přes pracovní skupiny nebo
setkání s obyvateli. Setkání probíhají vždy 4x ročně na úrovni svazků obcí. Dále se aktéři schází
v rámci MAP (přibližně 1x za 2 měsíce) a v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Probíhá i
setkání s podnikateli a to 1–2 x za rok.
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12. DOPORUČENÍ PRO MAS NA ZÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ
V návaznosti na zjištěné skutečnosti v konkrétní MAS byla pro tuto MAS sestavena detailní
doporučení „šitá na míru“. Návazně na to byla zformulována doporučení v obecnější podobě
využitelná pro všechny MAS v obdobné situaci, která jsou prezentována v této kapitole. Tato
doporučení jsou rozvíjena v závěrečné fázi projektu.

NÁMĚTY PRO ZLEPŠENÍ VNITŘNÍCH STRUKTUR A FUNGOVÁNÍ MAS
DOPORUČENÍ KE ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ MAS
 Často se objevuje značná územní koncentrovanost členů. MAS by proto měla přemýšlet nad
územím MAS v kontextu rozložení členské základny tak, aby nebyly v rámci MAS žádné
územní shluky, kde není ani jeden člen. To znamená, že působení MAS v této části území je
velmi omezené. Nástroje:
o

Důsledně komunikovat se starosty obcí, kde členové nejsou.

o

Vytipovat si vhodné „kandidáty“ na členství, a pokusit se s nimi navázat kontakt a
motivovat je k zapojení do MAS.

o

Rozšiřovat členskou základnu prostřednictvím projektů, které jsou zacíleny na
specifický segment a následně zapojené subjekty motivují ke vstupu do MAS.

 Stavu a aktivitě členské základny by prospěla snaha o změně představy, že díky členství
budou mít subjekty vyšší šanci na získání dotace.
 Věnovat zvýšenou pozornost členské struktuře a aktivitě členů. MAS by se neměla bát
nadefinovat, za jakých podmínek bude členům ukončeno členství v MAS (nemusí to být
pouze neplacení členských příspěvků).

DOPORUČENÍ K ZAPOJENÍ ČLENŮ MAS A K VZÁJEMNÉ KOMUNIKACI
 Posílit osobní komunikaci se členy s nízkou aktivitou. S jednotlivými členy si prodiskutovat
jejich představy o zapojení do činnosti MAS.
 Vyjasnit si představu členů o rolích a rozdělení činností mezi kancelář/manažery MAS a řídící
orgány MAS.
 Hledat cesty k využití potenciálu svých členů. Člen by měl cítit, že je užitečný (ne, že jen tvoří
orgány MAS tak, aby MAS splnila formální požadavky na činnost). Klíčové jsou myšlenky a
podněty členů, ale vedle různého materiálního přínosu, může podnikatelský sektor svými
finančními či hmotnými příspěvky napomoci k realizaci spousty zajímavých nápadů, či
projektů.
 MAS by měla umět nadefinovat, kdo je pro ni aktivní člen. Zda je dostatečné z hlediska pojetí
aktivního člena, že tento je součástí orgánů MAS či že se pravidelně zúčastňuje pořádaných
akcí (zejména valných hromad). Členy, kteří vykonávají činnosti nad rámec uvedených, musí
MAS umět ocenit a pracovat s nimi.
 Posílit komunikaci s jednotlivými obcemi na území MAS.

Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.
Doba řešení: 3/2018 – 10/2020

53

Projekt Nové role MAS v lokálním rozvoji – Závěry, inspirace a doporučení z případových studií 2019
 Z hlediska komunikace s členskou základnou je nezbytné podporovat a motivovat zástupce
mikroregionů k předávání informací kolegům/starostům, kteří jsou součástí mikroregionu, ale
nejsou přímo členy MAS. Pokud nejsou informace předávány, MAS nemá v regionu vytvořeno
jméno, obyvatelé a významní aktéři ji neznají.
 Vysvětlit členům, že MAS dělá i činnosti nad rámec „dotací“, aby si toho více vážili a nebrali
to jako samozřejmost (možnost inspirace členů). Zdůraznit jim také, že „kancelář“ potřebuje
slyšet zpětnou vazbu.
 Motivovat členy, aby sami přinášeli nové myšlenky. Vysvětlit jim, že jsou cenným zdrojem
inspirace. Zaměřit se na získávání podnětů od členů přímo během setkání (ne osobně po
skončení).
 Zaměřit se na to, aby byly setkání věcné a zacílené, neodbíhalo se od tématu a nezacházelo
se do zbytečných detailů. Ideálně určit někoho jako moderátora setkání, který bude diskuzi
vést a hlídat čas.
 Hledat cestu k zatraktivnění valných hromad a podpory neformální spolupráce a síťování v
jejím průběhu. Valná hromada může být více neformální společenskou událostí, která bude
motivovat členy k účasti a následně k hlubšímu zapojení.
 MAS si musí vyhodnotit, z jakých důvodů koná valné hromady a jaká frekvence konání je
vhodnější. Za vhodné lze považovat jednu valnou hromadu konanou na podzim či v zimě a
jedno spíše neformální setkání v pozdně jarních měsících, kde budou mít možnost členové a
aktéři v území se potkat (např. projit toto s nějakou akcí, kterou MAS zaštiťuje či
spolupořádá).
 Více využívat znalosti a zkušenosti členů při rozvoji jednotlivých témat. Více se členy
diskutovat přístupy k jednotlivým tématům. Více vtáhnout členy do tvůrčího dění v MAS, aby
se mohli více realizovat.
 Podpořit spolupráci mezi různými kategoriemi členů. Motivací pro MAS by mělo být propojit
členy napříč tematickými oblastmi (např. prostřednictvím společných setkání, prací v
průřezových zájmových skupinách, projektech).
 V případě práce se zástupci obcí je vhodné přemýšlet o možnosti poskytnout obcím
součinnost při tvorbě obecních strategických dokumentů (programy rozvoje obcí). Zapojení
MAS do zpracování programů rozvoje obce napomáhá lepšímu poznání území a posílení
vztahů se starosty.
 Celkově je potřebné vědět o členech co nejvíce informací a co nejvíce s nimi komunikovat.
Jedním z výchozích kroků ke zlepšení situace může být zjišťování názoru členů pomocí
jednoduchého šetření.

Inspirace: Podklad pro zjišťování názorů členů na MAS
Realizace šetření anonymně prostřednictví webového dotazníku.

Úvodní text dotazníku:
Základem MAS jsou její členové. Považujeme za důležité, aby v rámci MAS měl každý člen roli
odpovídající jeho zájmům a potřebám a členství bylo přínosné jak pro MAS, tak pro člena. Obracíme
se proto na Vás s několika otázkami ohledně Vašich představ o zapojení do MAS.
Dotazník můžete vyplnit elektronicky na odkazu https://......
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Výsledky budou využity ke zkvalitnění činnosti MAS a ke zlepšení vztahů MAS se svými členy.
Děkujeme za ochotu.

Otázky:
1.

Do jaké skupiny členů patříte? (nabídka možností: obec, svazek obcí, příspěvková organizace,
NNO, zemědělec, nezemědělský podnikatel, fyzická osoba).

2.

Jaký byl motiv pro váš vstup do MAS?

3.

Splnila se vaše očekávání ohledně členství v MAS?

4.

Jak se zapojujete do činnosti MAS?

5.

Jak byste se chtěli zapojovat?

6.

Se kterými členy MAS nejčastěji spolupracujete na různých činnostech/akcích/projektech?

7.

Co vám členství v MAS přineslo?

8.

Co byste od MAS do budoucna chtěli?

9.

Co by se v MAS mělo změnit?

DOPORUČENÍ K FUNGOVÁNÍ MAS
 Zvážit změnu právní formy MAS – řešení „zbytečné“ duplicity orgánů u právní formy o.p.s.,
pokud o.p.s. nemá jiné aktivity než zastřešení složky MAS. Zvážit však riziko ztráty historie
organizace potřebné do individuálních projektů MAS.
 Kancelář MAS by měla fungovat jako jeden celek s cílem „rozvoje regionu“. Měla by být
zajištěna vzájemná zastupitelnost. Činnosti pracovníků striktně nerozdělovat mezi jednotlivé
programové rámce nebo činnosti. Kancelář je pak akceschopnější, flexibilněji a může
reagovat na aktuální personální vytíženost. Pracovníci se mohou vzájemně lépe inspirovat,
spolupracovat, využívat synergických efektů.
 Z hlediska činnosti MAS by se MAS (prostřednictvím krajské sítě) měla snažit vyjednat
s krajem vyšší podporu, neboť supluje řadu činností kraje. Klíčové je budovat dobrý vztah
s představiteli kraje.
 Pokud to je možné, oddělit prostory pro setkávání s klienty a pro práci zaměstnanců.
 Pokračovat ve výjezdech/exkurzích do jiných MAS či za úspěšnými žadateli.
 Hledat cesty ke spolupráci s centry společných služeb svazků obcí (pokud CSS na území MAS
existuje).
 Financování kanceláře MAS zajistit nejenom z IROP 4.2 ale i z MAP a dalších individuálních
projektů MAS.
 Nabízet služby v dotačním poradenství. Zdůraznit členům MAS, že se jedná o „extra“ aktivitu,
kterou by měli ocenit, např. na jednáních, ve zpravodaji nebo prostřednictvím vložení
komentářů/referencí do mapy poradenství na webu MAS.
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DOPORUČENÍ K IMAGE A PROPAGACI MAS
 Průběžně aktualizovat webové stránky MAS, překontrolovat a doplňovat nové materiály,
opravovat nedostatky.
 Kalendář akcí MAS umístit na webové stránky členských měst/obcí, ideálně přidat akce MAS
do kalendáře akcí jednotlivých měst/obcí.
 Více zviditelnit MAS a její akce/projekty/semináře/turistickou soutěž u členů MAS.
 Domluvit se s členy MAS, aby logo s odkazem na MAS a krátkou zmínkou o svém členství
umístili na své webové stránky.
 Do zpravodajů členských měst/obcí přispívat krátkým článkem o připravovaných nebo již
proběhlých akcích a projektech MAS.
 Přestože je aktuální výzvou pro MAS informovat zejména o činnostech spojených s dotačními
možnostmi a zajištění absorpční kapacity čerpání alokovaných financí, MAS by se měla snažit
aktivně budovat obraz důležitého aktéra v rozvoji území také prostřednictvím pořádání akcí
pro veřejnost, částečně pak vzdělávacích akcí či informativních schůzek pro žadatele (a
následně je komunikovat prostřednictvím PR činnosti).
 Pro spoluutváření image MAS má velký potenciál realizace tzv. „malého LEADERu“ popř.
projektů, jejichž nositelem je MAS a mají potenciál činnost skupiny zviditelnit a oslovit
veřejnost a důležité aktéry v území.
 Za účelem PR MAS je vhodné, aby MAS pečlivě hlídala tzv. povinnou publicitu u podpořených
projektů a snažila se s žadateli dohodnout, aby byla viditelná a dlouhodobá.
 Pokračovat v propagaci úspěšných projektů.
 Využít aktivit v projektech MAP jako nástroje public relations MAS.

DOPORUČENÍ K VYUŽÍVÁNÍ STRATEGIE CLLD
Průběžně pracovat se SCLLD:
 Jednou za rok se sejít se členy výboru, ideálně i s ostatními členy MAS dle zaměření členů, a
aktualizovat opatření v SCLLD.
 Zhodnotit, co se v dané rozvojové oblasti za poslední rok povedlo zrealizovat, co se
nepovedlo nebo nerealizovalo a proč.
 Zjistit, zda nastaly nějaké nové problémy v území nebo zda se nezměnily potřeby. Při té
příležitosti se společně zamyslet nad budoucími aktivitami.
 K evaluacím (zejména mid-term) přistupovat tak, že její zpracování dává MAS podnětné
informace k úpravě stávající strategie resp. přístupům MAS, ale zejména k změně strategie
do nového období.
 Připravit konkrétní plán aktivit na následující rok.
 Mít stabilní tematické pracovní skupiny.
 Aktivně se podílet na realizaci SLLCD formou vlastních projektů MAS, ne pouze podporovat
projekty jiných (Např. v programových rámcích má MAS Brdy-Vltava jen cca 1/3 strategie,
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zbytek se snaží realizovat přes individuální projekty nebo maximálně podporovat potenciální
žadatele z území při čerpání národních příp. dalších zdrojů).

NÁMĚTY K PŘÍSTUPU MAS PŘI ŘEŠENÍ ROZVOJOVÝCH TÉMAT
DOPORUČENÍ K REALIZACI VLASTNÍCH PROJEKTŮ
 Pokračovat v realizaci a vymýšlení vlastních projektů. Snažit se navázat na současné projekty.
 Nevzdávat se realizace vlastních projektů z důvodu nedostatku finančních a personálních
kapacit. Zapojení se do projektů je limitováno dostupností a kapacitou lidských zdrojů v MAS.
Je pravdou, že v případě přípravy projektu dochází k větší zátěži pracovníků, nicméně v době
řešení projektu získává MAS dodatečné prostředky na další lidské zdroje, které mohou
pomoci i v jiných činnostech MAS.
 Realizace projektů, jejichž nositelem je MAS má řadu výhod a MAS by se k nim měla snažit
aktivně přistupovat. Pokusit se o projekty, jimiž bude nositel MAS moci oslovit nečlenské
subjekty a zapojit členy do dění v regionu a MAS, vyplnit mezeru v naplnění potřeb (tj. snížit
motivaci některých členů k odchodu ze společenství).
 Zkusit získat od členů nápady/podněty na nové projekty.
 U konceptu Smart villages bude potřeba vysvětlit starostům, v čem koncept spočívá a jak jim
může MAS pomoci. Hledat inovační nápady využitelné v regionu (obecně i v rámci SMART
venkova).
 Zavést tzv. malý Leader s finanční podporou místních podnikatelů. Oslovit místní firmy, získat
jejich důvěru a vytvořit prostřednictvím jejich finančního přispění zdroje. Tyto by bylo možné
využít na podporu obdoby „tzv. malého Leaderu“, který by však byl v kompetenci MAS. Cílem
takového kroku je zejména podpora neziskových organizací a spolků, které jsou významnými
členy MAS, nicméně možnosti jejich podpory prostřednictvím definovaného rámce CLLD (resp.
zapojených fondů) je velmi omezené.

DOPORUČENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ
 Snažit se zachovat komunitu lidí v oblasti školství, která byla zapojena do projektů MAP
a šablon i po skončení těchto projektů. Navázat dalšími projekty.
 Začlenit osoby s úvazky na MAP do MAS (zcela nevyčleňovat zapojené osoby ze základního
týmu MAS).
 Využít vytvořených vazeb a kontaktů v oblasti vzdělávání (ZŠ, MŠ, neziskové organizace)
k rozvoji území (členská základna, projekty cílící mimo vzdělávání, kde však mohou být školy
zapojeny – viz příklady projektů s částečným překryvem do vzdělávání).
 Využít úspěšné realizace projektu MAP k podpoře dalších rozvojových témat území (začlenění
potřebné osvěty do výuky, využití spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání, osvěta
směrem od dětí k rodičům).
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 Spolupracovat s univerzitami v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu (např. MAS BrdyVltava komunikovala s Centrem aplikovaného výzkumu Dobříš ohledně vývoje speciální
stavebnice pro praktickou výuku polytechniky na základních školách regionu).

DOPORUČENÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 Podporovat setkávání komunity, která se iniciovala v rámci komunitního plánování.
 Pokud je MAS koordinátorem plánování sociálních služeb může vytvořit sociální fond, přes
nějž by obce přispívaly na zajištění provozu sociálních služeb (viz příklad MAS Brdy-Vltava).
 Zapojit MAS do principů sociálního podnikání (viz pracovní četa MAS Brdy-Vltava).

DOPORUČENÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Využívat při různých akcích (vzdělávání, poznávání přírody v terénu, projekty) potenciálu
místních odborníků a znalců přírody.
 Působit jako nositelé osvěty a inovací.
 Podporovat spolupráci obcí a dalších organizací při řešení problémů životního prostředí
(např. pomoc MAS Brdy-Vltava při vytváření odborné skupiny VŠCHT při řešení problému vody
v obci Ouběnice, pomoc MAS Brdy-Vltava při bezplatném odvozu a využití zeleného odpadu v
odborných provozech firmy BTT s.r.o.).
 Působit jako mezičlánek v krajských, či jiných větších projektech (např. zapojení MAS
Jihomoravského kraje do projektu Klimatická zeleň).

DOPORUČENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
 Snažit se propojit podnikatele se subjekty v oblasti cestovního ruchu.
 Vymýšlet turistické soutěže a netradiční způsoby propagace.
 MAS může zastupovat území v příslušné organizaci cestovního ruchu.
 Vytvořit minidestinační společnost a chybějící podporu cestovního ruchu uchopit sami (řešení
cestovního ruchu mimo oficiální destinační společnost).
 Koordinovat tvorbu turistických produktů.
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