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Místní akční skupina 

• Místní akční skupinu lze označit za 
specifický typ mikroregionu.  

• Někdy jsou tyto typy mikroregionů 
označovány přívlastkem „leadrovské“. 

• Místní akční skupina (MAS) je formou 
„místního partnerství“ a je řídícím orgánem 
pro uplatnění programu, resp. metody 
Leader v regionu.  
 



Právní status MAS do 2013 

• občanské sdružení (o. s.) podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• obecně prospěšná společnost (o. p. s.) 
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zájmové sdružení právnických osob 
(z. s. p. o.) podle § 20, písm. f) zákona  č. 
40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 



Právní status MAS od 2014? 

občanské sdružení (o. s.)  

 spolek: členská organizace, jejíž hlavní činností je spolková činnost 
vykonávaná členy nebo pro členy 

 ústav: Bude poskytovat obecně prospěšné služby nebo realizovat 
obecně prospěšné činnosti v režimu obdobném fungování obecně 
prospěšné společnosti. 

 

Obecně prospěšná společnost (o. p. s.)  

 Nadále budou existovat pouze ty obecně prospěšné společnosti, 
které vznikly do 31. 12. 2013, budou se řídit zákonem o obecně 
prospěšných společnostech, po 1. 1. 2014 již nebude možné obecně 
prospěšné společnosti zakládat 

 

Zájmové sdružení právnických osob (z. s. p. o.) 

 Nadále budou existovat pouze ta zájmová sdružení právnických 
osob, která vznikla do 31. 12. 2013. Po 1. 1. 2014 již nebude možné 
další zakládat. 

 
 



Vznik MAS 

• Místní akční skupina (MAS) je zcela 

specifickým subjektem, který je založen 

na vzájemné spolupráci veřejné správy, 

podnikatelské sféry a neziskového 

sektoru.  

• Místní akční skupina by měla vzniknout a 

působit na území, které je homogenní 

ekonomicky, geograficky i sociálně. 



MAS 

Podnikatelé 

Soukromá sféra 

(minimálně 50 
%) 

Veřejná správa 

(maximálně 50 
%) 

Spolky, NNO 



MAS v ČR 

• První místní akční skupiny vznikly 
na území ČR již v roce 2003.   

 

• V současné době již pokrývají více 
jak 82 % území republiky – působí 
tedy na území více jak 5200 
venkovských obcí a měst.   



Základní charakteristika MAS 

(požadavky na MAS): 

• Zahrnuje území s více než 10 000 a méně než 
100 000 obyvateli. Do území MAS mohou být 
zahrnuta pouze města s méně než 25 000 
obyvatel.  

• Území působnosti MAS ohraničuje katastrální 
území všech okrajových obcí zahrnutých do 
území MAS. Zastupitelstva obci dávají souhlas 
se zařazením území obce do území MAS. 

• Členové MAS musí mít trvalé bydliště, sídlo 
nebo provozovnu na území MAS nebo na 
daném území musí jinak prokazatelně působit. 



Základní charakteristika MAS 

(požadavky na MAS): 

• Příprava a implementace rozvojové strategie pro 
danou oblast. 

• Princip „zdola nahoru“, tzn. že všechny náměty a 
projekty by měly přicházet z podnětu 
venkovských subjektů a občanů (zdola), nikoliv 
na základě vůle krajské, státní či evropské 
politické moci (shora).  

• V rozhodovacích orgánech MAS musí mít 
podnikatelský sektor spolu se sektorem 
neziskovým minimálně 50% zastoupení. 

 



Úloha, význam MAS 

• Úspěch MAS v dotačním titulu typu LEADER 
zajistí pokrytí režijních nákladů spojených 
s administrací daného programu. Nezajistí však 
financování dlouhodobě.  

• V průběhu realizace dotačního programu 
vznikají tzv. nezpůsobilé výdaje, které nelze 
hradit ze získané dotace. Z tohoto důvodu a 
zejména pro trvalou udržitelnost fungování, musí 
každá MAS tvořit vlastní kapitál a zdroj příjmů. 
Proto MAS zavádí svůj systém členských 
poplatků. 

 



Úloha, význam MAS 

• Hlavní motivací vzniku a fungování MAS je tedy 
získávání finanční podpory z EU a z národních 
programů, pro svůj region, metodou LEADER. 

• MAS musí v souladu s pravidly programu Leader 
zpracovat vlastní rozvojovou strategii. Pokud MAS 
uspěje v některém z dotačních titulů typu LEADER, 
následně vyhlašuje výzvy k předkládání projektových 
záměrů v souladu se svou rozvojovou strategií.   

• Projekty následně hodnotí Výběrová komise MAS a 
doporučí ty, které v rámci dané finanční alokace získají 
podporu a následně je předá ke schválení příslušnému 
orgánu (např. v případě IV. osy Programu rozvoje 
venkova je to Státní zemědělský intervenční fond).  



Úloha, význam MAS 

• Místní akční skupina však není pouze 

nástrojem pro získávání finančních 

prostředků z programu Leader, ale také 

platforma pro spolupráci mezi jednotlivými 

sektory a aktivní součástí společenského 

a kulturního prostředí regionu.  

 



LEADER 

Slovo LEADER je zkratkou francouzských 

slov „Liaison Entrée Actions de 

Developpement de l`ekonomie Rurale“ a 

nebo také anglických slov „Links between 

Actions for the Development of the Rural 

Economy”. V překladu to znamená 

„Propojení akcí pro rozvoj ekonomiky 

venkova“. 



Sedm klíčových prvků přístupu 

Leader: 
1. strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, 

určené pro řádně vymezená subregionální venkovská 
území; 

2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na 
místní úrovni; 

3. přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc 
týkající se vypracování a provádění strategií místního 
rozvoje náleží místním akčním skupinám; 

4. víceodvětvové navrhování a provádění strategie 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství; 

5. uplatňování inovačních přístupů; 

6. provádění projektů spolupráce. 

7. vytváření sítí místních partnerství. 



Z hlediska vývoje lze iniciativu LEADER 

rozdělit do následujících etap: 

• Iniciativa LEADER I (1991 - 1993) 

• Iniciativa LEADER II (1994 - 1999) 

• Iniciativa LEADER+ (2000 - 2006) 

• LEADER implementován 

do jednotlivých programů členských 

zemí (2007 - 2013) 



LEADER v České republice 

Přes to, že se dne 1. května 2004 

stala ČR členem Evropské unie, 

iniciativa LEADER+ nebyla 

pro období 2004 až 2006 pro 

nové členské státy Evropské unie 

dostupná.  



Iniciativu LEADER+ však nahradila jiná 

opatření založená na obdobných principech: 

• program LEADER ČR (2004 – 2008); 

• podopatření Rozvoj venkova v rámci 

operačního programu Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství (LEADER+); 

• podprogram Podpora obnovy venkova 

 

(2004 – 2008) 



IV. Osa – LEADER Programu rozvoje 

venkova ČR 2007 – 2013 

• V roce 2007 podalo žádost o podporu 

102 místních akčních skupin a bylo 

vybráno 48. 

• Druhá vlna se uskutečnila v roce 2008 a 

z 84 žádostí bylo vybráno 32 MAS.  

• Na návrh ministra zemědělství bylo 

vybráno dalších 32 MAS v pořadí, jak 

byly obodovány Hodnotitelskou komisí.   



Období 2014 - 2020 

1) ISÚ: integrovanou strategii území musí 
zpracovat každá MAS (podpořená i 
nepodpořená). MMR musí následně 
schválit.  

2) Standardy: každá MAS musí splnit 
(kancelář, administrativa, orgány).  

 

První kolo schválení podpory MAS 

 se předpokládá v roce 2014. 



Důležité 

• MAS nejednají za obyvatele území, na 

kterých působí ani za obce nebo 

podnikatele, ale realizují cíle Strategie, na 

kterých se dohodli.  

• Proto je nutné zapojení všech do přípravy 

tvorby Strategie. 
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