
 

 
Tisková zpráva 

 

Venkov Olomouckého kraje bojuje o 3,5 miliardy 
pro novou sedmiletku evropských dotací 
 

Venkov Olomouckého kraje bojuje o 3,5 miliardy korun, které by mohl investovat do 
projektů obcí v následujícím sedmiletém plánovacím období Evropské unie 2014-2020. 

V budoucích operačních programech by se mělo v celé zemi rozdělovat přibližně 50 
miliard korun prostřednictvím tzv. komunitně vedeného místního rozvoje, který by řešily 
místní akční skupiny (MAS). Ty v současném období rozdělily v rámci Programu rozvoje 
venkova (PRV) řízeném ministerstvem zemědělství v celé zemi téměř 5 miliard korun na malé 
projekty žadatelů ze svých regionů. 

 „Jen v Olomouckém kraji v letech 2007-2013 podpořily MAS více než tisíc projektů za 
400 milionů korun. V budoucím období by se jich mělo týkat desetinásobně více,“ řekl 
místopředseda Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji a starosta Veselíčka 
na Lipensku Tomáš Šulák. Uvedl, že místní akční skupiny tak budou řešit nejen již zmíněný 
Program rozvoje venkova, ale i další dotační fondy. Například Integrovaný regionální 
operační program (IROP) nahradí dosavadní ROPy a místo politicky řízených regionálních rad 
(např. Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj) by měly být implementační strukturou pro 
výběr projektů právě místní akční skupiny. V Olomouckém kraji jich v současné době působí 
16 a dvě mají přesah z jiných krajů. 

Mezi tzv. integrované nástroje budou v letech 2014-2020 patřit kromě komunitně 
vedeného místního rozvoje (současná dohoda je 50 miliard) také integrované teritoriální 
investice (ITI) pro velké aglomerace definované Strategií regionálního rozvoje ČR (60 miliard), 
100 miliard korun v rámci ITI všech krajů a 40 miliard v rámci integrovaných plánů rozvoje 
území (IPRÚ) pro města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé oblasti. 

 
V nedávné době se objevily informace, že předseda vlády v demisi Jiří Rusnok 

podpořil po jednáních s primátory Olomouce, Přerova a Prostějova zařazení tohoto trojměstí 
do ITI velkých aglomerací. Kdyby tam byla tato aglomerace zařazena, připadlo by na 
středomoravskou přibližně 8 miliard korun (60 miliard děleno 7 oblastmi). 

„Zařazení středomoravské aglomerace do ITI určitě podporujeme, nicméně je 
potřeba vnímat stejně silně, že Olomoucký kraj tvoří dalších 395 dalších venkovských obcí  
a menších měst, které bojují o své peníze pro rozvoj prostřednictvím MAS,“ uvedl Šulák 
s tím, že tato podpora je reálnější než zařazení středomoravské aglomerace do ITI. (Do ITI ani 
CLLD se ovšem nevejde pouze město Šumperk, které má více než 25 tisíc obyvatel a nemůže 
tak být součástí žádné MAS.) 

O budoucích dotacích pro regiony jednaly ve dnech 1. – 3. října více než čtyři stovky 
účastníků Národní konference VENKOV 2013 v Hranicích v Olomouckém kraji, aby zabojovaly 
o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování evropských dotací v příštím 
plánovacím období Evropské unie 2014-2020 pro český a moravský venkov. 
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Kontakt pro další vyjádření: 
 
Tomáš Šulák, 
mluvčí Národní konference VENKOV 2013, 
starosta obce Veselíčko, 
místopředseda Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji, 
tel. 775 949 142, tomas.sulak@obec-veselicko.cz  
 
Informace o konferenci včetně ilustračních fotografií najdete na: www.venkov2013.cz 
 
Návaznost na článek: „Olomouc bojuje o miliardy. Rusnok: Podpoříme vás“, in. MF DNES 

Střední Morava, 1. 10. 2013, http://olomouc.idnes.cz/olomoucka-aglomerace-chce-na-

soupis-vyvolenych-frx-/olomouc-zpravy.aspx?c=A131001_1983220_olomouc-zpravy_mip 

 
- KS MAS OK vydalo novou publikaci „Reportáže z míst, kde pomohly MAS“, která 

popisuje jednotlivé místní akční skupiny v Olomouckém kraji a přináší seznam všech 
podpořených projektů v rámci IV. Osy Programu rozvoje venkova LEADER 

 
Poznámky pro média: 
 
MAS - Místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a podnikatelů z určitého regionu, které naplňuje 
rozvojovou strategii svého území a koordinuje partnerství svých členů), v ČR nyní působí 175 MAS, 
112 MAS získalo v období 2007-2013 podporu z Programu rozvoje venkova 
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“, který řídí místní akční 
skupiny, které podporují a vybírají projekty místních žadatelů 
PRV – Program rozvoje venkova (evropský dotační program podpory zemědělství a venkova 2007-
2013)  
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která zastřešuje místní akční skupiny z celé země; 
má krajská sdružení (KS); www.nsmascr.cz  
 
IROP – Integrovaný regionální operační program (plánovaný dotační nástroj pro období 2014-2020 - 
nahradí tzv. ROPy) 
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj (integrovaný nástroj rozvoje venkova pro období 2014-2020 
„zdola nahoru“) 
ITI – Integrované teritoriální investice (nástroj pro rozvoj velkých aglomerací a krajů pro období 2014-
2020) 
IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území (nástroj pro rozvoj menších měst a přilehlého venkova pro 
období 2014-2020) 


