
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů 



Představení SMS ČR 

Doba realizace projektu: 09/2014 – 11/2015 

Realizátor projektu: SMS ČR 

Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 
 

Posílení efektivity a kvality chodu obcí 
v oblasti veřejné správy prostřednictvím 
spolupráce obcí na platformě MAS 

Cíl projektu 



Co starostům obcí tento projekt nabízí 

 Zastání malým obcím 

Projekty zaměřené výhradně na problémy venkova 

Specializaci na venkovské samosprávy 

Informační servis členským obcím 

Právní a ekonomické poradenství členům zdarma 

Vzdělávací akce pro starosty 

Podporu místním akčním skupinám 
 



Přehled zapojených MAS a obcí v rámci 

Olomouckého kraje 



Konkrétní cíle projektu 

Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy  

Snížit finanční nároky na chod administrativy 

Zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných 
agend úřadu při využití moderních metod  
 



Role MAS v projektu 

Průběžný monitoring problémů a výkonu 
veřejné správy, sběr podkladů z obcí dané MAS 

Sesbírání příkladů dobré praxe spolupráce obcí 
na území MAS 

Organizace min. 2 kulatých stolů a 2 půldenních 
workshopů pro starosty   



Výstupy projektu 

Studie současného stavu výkonu veřejné správy 
v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na 
platformě MAS  

Koncepční návrh legislativního řešení spolupráce 
obcí na platformě MAS  

Zásobník dobré praxe - kuchařka ověřených 
nápadů z celé ČR a EU  

69 Dodatků ke Strategiím místního rozvoje 
jednotlivých MASek pro období 2014-2020 
věnující se spolupráci obcí na platformě MAS  



Strategie spolupráce obcí  

MAS Moravská cesta 

 



MAS Moravská cesta v kontextu ORP 

Litovel 
Celkem 22 obcí 

4 DSO: 

Mikroregion 
Litovelsko 

Sdružení obcí 
střední Moravy 

Svazek obcí 
mikroregionu 
Uničovsko 

Dobrovolný 
svazek obcí 
Vodovod 
Pomoraví 



Výběr témat 

Odpadové hospodářství 

Regionální školství 

Zaměstnanost 

Doprava 

Cestovní ruch 



Dosavadní spolupráce obcí 

v projektových tématech (příklady) 
A) Odpadové hospodářství 

Spolupráce obcí při nakládání s bioodpadem – v kompostárně v Nákle 
končí odpad i ze sousedních obcí 
Realizuje - obec Náklo. partnerské obce – Příkazy, Střeň 
Závěr: Zájem o využití služeb kompostovacího zařízení v Nákle 
projevily i další obce, proto se, uvažuje o rozšíření spolupráce 

B) Školství 
Sportovní hry pro mateřské školy na Litovelsku = Sportovní klání 
mateřských škol v pěti disciplínách 
Spolupráce Města Litovel, ZŠ Vítězná 
Závěr: Zájem a nadšení dětí při pohybu, jejich soutěživost, ale také 
platforma pro neformální setkávání škol a stmelování dětského 
kolektivu 



Dosavadní spolupráce obcí 

v projektových tématech (příklady) 

 

C) Zaměstnanost 
MAS dosud spolupracovala s menšími podnikatelskými subjekty, zejména 
se zemědělci (dotace) 
Na území MAS podniká 10 firem, které zaměstnávají více než 100 osob 
S pobočkou Úřadu práce v Litovli MAS navázala spolupráci (poradenství, 
zaměstnanost) 

D) Doprava 
Na území MAS je poměrně hustá síť silnic a dostačující železniční spojení 

Silnice – postupné opravy 
Cyklostezky – vzájemné propojení 

Problematika cyklostras je v regionu aktuální a plánuje řada projektů na 
jejich rozvoj 
V současné době MAS mapuje projektové záměry na budování cyklostezek 



Návrhová část strategie spolupráce obcí 

 

Základní strategický cíl 
 

Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS 
Moravská cesta 
 

Strategického cíle bude dosahováno prostřednictvím plnění těchto 
specifických cílů: 
 

Specifický cíl 1: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství 
Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství 
Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a 
zaměstnavatelnosti obyvatel 
Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti 
 

Nad rámec vytýčených cílů je třeba sledovat situaci v oblasti cestovního 
ruchu, z této potřeby vyplývá: 
 

Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS Moravská cesta 
 



Závěr a návaznost na SCLLD MAS 

Pro účely identifikace tématu spolupráce obcí – 7 specifických cílů: 

SC 1: Zlepšit občanskou vybavenost a infrastrukturu 

SC 2: Chránit kulturní dědictví venkova 

SC 3: Pečovat o životní prostředí 

SC 4: Podporovat zemědělství, lesnictví, potravinářství a regionální značku HANÁ 

SC 5: Podporovat sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnanost 

SC 6: Podpora malé a střední podnikání 

SC 7: Rozvíjet spolupráci a posilovat místní partnerství 

Každá z tematických specifických cílů, resp. v ní stanovená opatření mohou být řešena 
různými způsoby, tedy nejen individuálními projekty, ale také formou spolupráce různých 
subjektů a  tedy i obcí. 



Závěr a návaznost na SCLLD MAS 

Tématu partnerství a spolupráce se věnuje SC 7: Rozvíjet spolupráci a posilovat místní 
partnerství, který má 5 opatření: 

 7.1. Poradenství MAS pro obce, spolky a podnikatele 

 7.2. Vytvoření destinace cestovního ruchu 

 7.3. Zlepšení informovanosti o regionu MAS mezi veřejností 

 7.4. Rozvoj spolupráce 

 7.5. Rozvoj spolupráce mezi MAS 

Zde není uvedena samostatně spolupráce obcí v MAS, pouze u opatření 7.4. jsou zahrnuty 
i obce – Opatření: 7.4.3. Rozvoj meziobecní spolupráce 

 



Společné akce-workshopy a kulaté stoly 



Děkuji za pozornost 


