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místní akèní skupiny 
v Plzeòském kraji

Program LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá 

v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropì. Název LEADER je vlastnì zkratkou, 

která v pøekladu do èeštiny znamená "Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou 

ekonomiku". Specifika programu LEADER, pøedevším dùraz na zapojení a spolu-

práci místních aktérù pøi rozvoji venkova, jej znaènì odlišují od jiných programù 

a iniciativ EU. 

V roce 2004 se poprvé program LEADER a jeho metody zaèaly uplatòovat i v Èeské 

republice. Od vstupu do Evropské unie se Øídícím orgánem (ØO) programu LEADER 

stalo Ministerstvo zemìdìlství (MZe), které na jeho administraci spolupracuje se 

Státním zemìdìlským intervenèním fondem (SZIF).

Filosofie LEADERu vychází z pøesvìdèení, že jedinì místní spoleèenství dobøe 

znají silné a slabé stránky dané oblasti a jsou schopna sama dobøe øešit své vlast-

ní problémy. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpoøit spolupráci veøejného, 

soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelù a spolkù 

pùsobících na venkovì a to na základì principu zdola-nahoru. Zástupci tìchto orga-

nizací mohou spoleènì založit tzv. Místní akèní skupinu - MAS.

Každá MAS musí mít právní statut. MAS na základì partnerského pøístupu vypracuje 

vlastní strategii rozvoje daného území èi regionu. Tato strategie musí být tématicky 

zamìøená na specifické problémy daného území. Její podmínkou musí být územní 

celistvost regionu, poèet obyvatel mezi 10 a 100 tisíci a souèasnì nízká hustota osídle-

ní, pøièemž každá obec mùže náležet pouze do jedné MAS. Formou realizace rùzných 

programù  (napø. právì LEADER) pak MAS mùže pro svùj region zajistit, rozdìlovat, 

administrovat a kontrolovat pøísun dotací. 

Z integrované strategie vychází tzv. Strategický plán LEADER (SPL). Nejlépe zpra-

cované strategické plány jsou vybrány Ministerstvem zemìdìlství k realizaci 

a podpoøeny finanèní dotací. Místní akèní skupina poté vyhlásí výzvu k pøed-

kládání projektových zámìrù v rámci své rozvojové strategie a vybere ty, 

které doporuèí národnímu øídícímu orgánu programu (MZe, resp. SZIF) 

k podpoøe. Rozhodování o výbìru samotných projektù tak zùstává 

decentralizovanì pøímo v jednotlivých regionech, v místních akèních 

skupinách, aèkoliv základní pravidla jsou dána ministerstvem.

Èinnost MAS lze tedy pøipodobnit grantové agentuøe, která si sama

sobì, na základì detailních znalostí místních podmínek a problémù, 

vytváøí grantový program (Strategický plán LEADER) a posléze, podle 

pøedem daných pravidel, distribuuje do svého území finanèní prostøedky.

V Plzeòském kraji v tuto chvíli pùsobí celkem 11 místních akèních skupin. 

V rámci Èeské republiky deklaruje práci metodou LEADER kolem 140 MAS, 

z programu LEADER se pøedpokládá kontinuální podpora 80 z nich až do roku 2013.

na co se nás èasto ptáte...

Proè vlastnì vznikají MAS? Nestaèí stávající struktura krajù, 

obcí s rozšíøenou pùsobností (ORP) èi mikroregionù?

Narozdíl od výše jmenovaných orgánù veøejné správy jsou místní 

akèní skupiny tvoøeny veøejným, soukromým a neziskovým 

sektorem souèasnì, tedy tzv. tripartitou. V rozhodujících orgá-

nech MAS musí mít navíc soukromý a neziskový sektor dohro-

mady nadpolovièní vìtšinu hlasù. Díky tìmto principùm mohou 

MAS pøímo reagovat na problémy všech subjektù pùsobících 

na venkovì.

Jaký je rozdíl mezi mikroregionem a MAS? Jakou mají 

MAS právní formu? Mohou se území MAS pøekrývat?

Mikroregion je “dobrovolný svazek obcí” (DSO), tudíž mùže 

sdružovat jen obce, nikoliv však podnikatele, zemìdìlce èi 

neziskové organizace. Zatímco MAS je vìtšinou obèanským 

sdružením (o.s.) nebo obecnì prospìšnou spoleèností (o.p.s.) 

a mùže tedy sdružovat nebo být založena všemi typy subjektù. 

Každá obec mùže být navíc èlenem nìkolika dobrovolných 

svazkù obcí (mikroregionù), které byly založeny za rùznými 

úèely. Zatímco u MAS mùže být území každé obce zahrnuto 

pouze do jedné MAS (tzv. území pùsobnosti MAS) a ty se tak 

nemohou pøekrývat.

Co je to princip bottom-up (zdola-nahoru)?

Iniciativa LEADER je založena na principu zdola-nahoru. 

Veškeré námìty a projekty by mìly vycházet z myšlenek 

a podnìtù místních venkovských subjektù a obèanù, tedy 

zdola, nikoliv direktivnì øízeny krajskou, státní nebo evropskou 

politickou mocí shora.

Proè existují stále "bílá místa", kde MAS ještì nefungují?

Právì proto, že MAS fungují na principu zdola-nahoru, je 

možné, že v nìkterých regionech myšlenka založení MAS ještì 

“neuzrála”, tedy nebyla nalezena potøebná shoda všech subjektù 

pùsobících na místní úrovni, nutná k vzniku MAS. Tomuto 

procesu lze sice vhodnì napomoci, ale nelze jej suplovat 

øízenými zásahy shora. Pokud ve Vašem regionu MAS dosud 

nefunguje, nelze tedy než vyèkat, nebo se pokusit její založení 

iniciovat. Dalším dùvodem mùže být, že dané území nesplòuje 

podmínky pro vznik MAS (napø. vysoká hustota zalidnìní 

v pøímìstských oblastech).

Jak získat dotaci pro svùj projekt v rámci MAS?

Místní akèní skupiny, které uspìly v nìkterém z dotaèních 

programù typu LEADER, vyhlašují tzv. výzvy k pøedkládání 

projektù. Ve výzvì také uvedou typy projektù, které budou 

podporovat (oblasti podpory, fiche) a stanoví další podmínky 

pro pøedkládání žádostí vè. termínu uzávìrky. Pøi zpracování 

žádosti zpravidla MAS poskytují konzultace, nebo poøádají 

informaèní semináøe pro žadatele. Shromáždìné žádosti pak 

hodnotí Výbìrová komise MAS, která doporuèí, které projekty 

v rámci dané finanèní alokace podpoøit a pøedá je ke schválení 

pøíslušnému øídícímu orgánu (napø. Ministerstvo zemìdìlství).

Poskytují MAS dotace jen svým èlenùm?

Pravidla dotaèních programù, které spravují MAS, by mìla být 

stanovena naprosto nediskriminaènì, tedy bez ohledu na to, 

jestli žadatel o dotaci je èi není èlen dané MAS. Jedinou podmí-

nkou však je, aby projekt byl realizován na území dané MAS 

a s konkrétním dopadem pro toto území. Pøíjemci dotací tak 

mohou být i subjekty se sídlem mimo území MAS, které ale 

realizují projekt pøínosný pro území dané MAS.

Proè MAS vybírají èlenské pøíspìvky, když mají svoji èinnost 

pokrytou z rozpoètu programu?

Úèast v každém dotaèním programu je pro MAS vždy jen do-

èasná a aèkoliv vìtšinou pokrývá režijní náklady MAS, spojené 

s administrací daného programu, nezajiš�uje finanèní zabezpe-

èení MAS dlouhodobì. Navíc i tak vznikají s realizací programu 

tzv. neuznatelné náklady, které nemohou být financovány 

z dotací a MAS je musí hradit ze svých prostøedkù. Má-li být 

fungování MAS dlouhodobì udržitelné, musí si každá MAS 

vytvoøit vlastní kapitál a také zdroj vlastních pøíjmù. Tyto 

pøíjmy pak MAS mùže využít k pøípravì a realizaci vlastních 

projektù i v rámci jiných dotaèních programù než je LEADER. 

Na využití finanèních prostøedkù získaných formou èlenských 

pøíspìvkù lze dohlížet v rámci kontrolních orgánù MAS.

Kdo urèuje pravidla pro žadatele v rámci MAS?

Pravidla každého programu jsou zpravidla dány podmínkami, 

které stanovuje pøíslušný Øídící orgán (v pøípadì programu 

LEADER tedy Ministerstvo zemìdìlství), MAS si je mohou 

pøizpùsobit jen zèásti. Vìtšinou ale mohou blížeji specifikovat 

napø. oblasti, které hodlají podporovat nebo hodnotící kritéria 

pro výbìr projektù k podpoøe.

Pokud máte nìkteré další dotazy, neváhejte se obrátit na 

nìkterou z MAS uvedených na vnitøní stranì tohoto letáku.



MÍSTNÍ AKÈNÍ SKUPINY
V PLZEÒSKÉM KRAJI

více informací a zajímavé odkazy...

www.kr-plzensky.cz (sekce Region a jeho rozvoj)

pøehled místních akèních skupin Plzeòského kraje,

www.leaderplus.cz

informace o aktivitách místních akèních skupin v ÈR,
databáze místních akèních skupin

www.leadercz.cz
pracovní portál místních akèních skupin, 
oficiální prezentace Národní sítì MAS ÈR, o.s.

www.mze.cz a www.szif.cz
informace o Programu rozvoje venkova ÈR (PRV) 
a o Ose IV. Leader

www.leaderplus.org
stránky Evropského kontaktního místa (Contact Point) 
o iniciativì LEADER+

MAS Centrální Šumava
Sušicko, Železnorudsko, Kvilda a okolí

sídlo a kanceláø

Modrava 63, 341 92 pošta Kašperské Hory

www.mikroregion.sumavanet.cz

MAS Èeský les
Broumovsko, Borsko, Pobìžovicko, Domažlicko

sídlo
Nám. Republiky 1, 348 02 Bor

kanceláø
Žïárská 187, Halže, 347 01 pošta Tachov
Tlumaèov 107, 344 01 pošta Domažlice

www.masceskyles.jz.cz

MAS Zlatá cesta
Tachovsko

sídlo a kanceláø

Školní 1094, 347 01 Tachov

www.zlatacesta.cz

MAS Náš region
èást území MAS v Plzeòském kraji: Útersko, Bezvìrovsko a Únìšovsko

sídlo a kanceláø

ÈSA 237, 364 61 Teplá

www.nas-region.cz

MAS Vladaø
èást území MAS v Plzeòském kraji: Manìtínsko a Neètinsko

sídlo
Husova 153, 364 55 Valeè

 kanceláøe
Husova 153, 346 55 Valeè
Neètiny 82, 331 63 Neètiny

www.vladar.cz

MAS Aktivios
Pøešticko, Blovicko, Staroplzenecko, Mirošovsko

sídlo
Palackého 460, 334 01 Pøeštice

kanceláø
Nezdice 46, 334 01 pošta Pøeštice
Chocenice 146, areál ZS Komorno, 336 01 pošta Blovice

www.mas-aktivios.cz

MAS sv. Jana z Nepomuku
Nepomucko, Spálené Poøíèí a okolí

sídlo
Nám. A. Nìmejce 63, 335 01 Nepomuk

kanceláø
Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poøíèí

www.mas.nepomucko.cz

MAS Èeský Západ - Místní partnerství
Konstantinolázeòsko, Støíbrsko, Plánsko a Hracholusky

sídlo
nám. 1. máje 62, Èernošín, 349 01 p. Støíbro

kanceláøe
Olbramov 5, 349 01 pošta Støíbro
Husova 6, 349 61 Kladruby u Støíbra

www.leader-ceskyzapad.cz

MAS Ekoregion Úhlava
Nýrsko a okolí

sídlo a kanceláø

Námìstí 122, 340 22 Nýrsko

www.ekoregion-uhlava.cz

    MAS Svìtovina
       Zbirožsko, Radnicko, Plasko, Kralovicko

sídlo a kanceláø

Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh

www.svetovina.cz

MAS Pošumaví
Slavník, Bìlec, Mìèínsko, Prácheòsko, Kdyòsko, Klatovy, Plánicko, 

Støední Pošumaví, Pošumaví, Kasejovice

sídlo a kanceláø

námìstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov

www.posumavi.jz.cz

Plzeòský kraj a místní akèní skupiny
V Plzeòském kraji je celkem 501 obcí, z toho 410 (82%) je zahrnuto v územní pùsobnosti 

nìkteré ze zde uvedených místních akèních skupin (MAS). V kraji žije cca 563 tisíc obyvatel, 

z èehož je témìø 295 tisíc obyvatel (tj. 52%, po odeètení mìsta Plznì, které z dùvodu své 

velikosti nemùže být èlenem žádné MAS, dokonce 74%) na území jednotlivých MAS. 
2 2Rozloha kraje pøesahuje 7.560 km , z èehož více než 6.565 km  (86%) tvoøí opìt MAS. 

Pokrytí území kraje èinností jedenácti místních akèních skupin je tedy zhruba 80%.

www.kr-plzensky.cz (sekce Region a jeho rozvoj)
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