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 mezisektorové partnerství na místní úrovni

 otevřená a transparentní struktura
 vhodné právní formy: o.p.s., o.s. či z.s.

 kompaktní venkovský region
 velikost dosud limitována na 10 – 100 tis. obyv.

 území MAS se nesmí navzájem překrývat

 o zařazení do územní působnosti rozhodují obecní zastupitelstva

místní akční skupina (MAS)

veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor

• obce

• DSO

• příspěvkové 

organizace

• státní instituce

• obchodní spol. 

(s.r.o., a.s.)

• živnostníci (OSVČ)

• samostatně 

hospodařící rolníci

• občanská sdružení

• obecně prospěšné 

společnosti 

• farnosti

• aktivní jednotlivci



 V současné době je evidováno území 15 MAS

 13 MAS, které byly zapojeny do PRV v rámci OSY IV 

(IV.1.1. Místní akční skupina a 1.2. Realizace místní 

rozvojové strategie), tzn. MAS zkušené, které již realizují 

svůj Strategický plán LEADER v období 2007-2013

 2 MAS, které jsou zapojeny do PRV v rámci OSY III 

(III.4.1.Získávání dovedností, animace a provádění), tzn. 

MAS  nezkušené, které svoje znalosti získávají za 

podpory MZe v období 2013-2014

15 MAS v kraji



DOSAVADNÍ PŘÍNOSY MAS

2007 – 2014 v Královéhradeckém kraji



 Rozvoj zkušeností s metodou LEADER a jejími 

principy

 Zapojení sektorů a spolupráce

 Stálé strategické působení v ploše

 Prostředky na rozvoj

 Spolupráce mezi regiony a projektová angažovanost 

MAS

 Administrativní schopnost a lidský potenciál

 Nová hodnocení kvality projektů: inovativnost, 

spolupráce, transparentnost

 Etablování vícesektorového rozhodování

Přínosy realizace metody LEADER 

PRV v období 2008-2013



Zapojení sektorů a spolupráce
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Prostředky na rozvoj v kraji
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Místní zdroje
celkem

Dotace IV.2.1.

Dotace IV.1.1.

Dotace IV.1.2



 1115 podpořených projektů LEADER

 43 podpořených projektů LEADER ČR

 51 partnerských projektů spolupráce MAS

 ESF a ERDF projekty mimo PRV

 Dlouhodobá podpora od 

Královéhradeckého kraje

Spolupráce mezi regiony a 

projektová angažovanost MAS



Aktivizuje místní lidské zdroje a sociální 

vazby

Organizačně propojuje aktivity

Doplňuje finanční potenciál regionu 

vnějšími zdroji EU

Význam pro obyvatele?

místní zdroje osobní    100.000,-

místní zdroje veřejné 1.000,-

externí zdroje dotační 100,-

Role MAS v místním rozvoji



ROLE MAS V PODPOŘE 

SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání a MAS 2014-2023



Programy EU, ze kterých lze financovat SCLLD:

 Integrovaný regionální operační program

 Program rozvoje venkova

 Operační program Zaměstnanost (NAD ORLICÍ, o.p.s.)

 Operační program Životní prostředí (Sdružení SPLAV, z.s.)

Další aktivity realizované MAS:

 animace mateřských a základních škol v rámci OP VVV

 Místní akční plány (MAP) pro rozvoj vzdělávání

Základní přehled 



 Nositel a realizátor SCLLD 

 Podporovatel tvorby a spolupráce

 Realizace klíčových projektů s.p.

 Podporovatel žadatelů v opatřeních s.p.

 Žadatel a realizátor vlastních projektů

 Spolupráce a partnerství

Možné role MAS



 7 MAS – asi polovina klíčový projekt 

částečně s.p.

 9 MAS - Podpora projektů s.p. v rámci 

CLLD

 15 MAS – podpora projektů s.p. bez 

exkluzivity – dílčí aktivity

 15 MAS – podpora spolupráce na venkově 

a v místních komunitách – živná atmosféra 

pro sociálně orientované podnikání i bez 

statutu

SCLLD a podpora s.p. – 15 

MAS



Podpora sociálního podnikání -

venkov

 integrační sociální podniky dle podmínek 

výzvy v IP 2.1 OPZ

 environmentální sociální podniky, které 

nejsou podporovány v IP 2.1 OPZ 

(aktuálně jsou připravovány definice a 

indikátory)

 Jiné a postupně budované typy podnikání 

na venkově s prospěchem komunitě a 

zvyšující integraci
14



 SC 2.2 Vznik  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání

- výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Podporované specifické cíle IROP



 Pro všechna opatření CLLD z OP Z je pro 

MAS v KHK alokováno 158 mil. Kč.

 Kolik bude MAS alokováno na počátku a 

změněno po evaluaci na přímou podporu 

s.p. - ???

 Kolik MAS alokují na klíčové projekty v 

s.p. - ???

Alokace v MAS v KHK



Za účelem dosažení stanoveného SC budou podporovány aktivity, které budou 

identifikovány jednotlivými MAS ve schválených SCLLD v oblastech sociálního 

začleňování a zaměstnanosti (v souladu se zaměřením PO2 Sociální začleňování a 

boj s chudobou a PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly).

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích k dosažení SC

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni; 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,  

zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; 

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků; 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 

zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; 

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení 

osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální 

práce; 

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně 

vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím 

znalosti lokálního prostředí; 

 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. 

Investiční priorita 2.3 OP 

Zaměstnanost



Děkuji za pozornost

Mgr. Petr Kulíšek

Krajské sdružení MAS KHK

petr.kulisek@nadorlici.cz

+420 604 201 113


