
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ je u konce 

 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., se od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 podílela na 

realizaci projektu s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem 

projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu 

z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(OP LZZ). Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla partnerem tohoto projektu. 

 

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy 

s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo pět prioritních oblastí, z níž MAS Království – 

Jestřebí hory, o.p.s., vybrala tři, která jsou pro náš region nejdůležitější. 

 

Šlo o níže uvedená témata: 

1. Regionální školství  

2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

3. Protipovodňová opatření a krizové řízení 

4. Odpadové hospodářství 

5. Agenda zaměstnanosti 

 

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností 

jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 

MAS z 10 krajů České republiky. Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí 

náš venkov, což je „kuchařka“ nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení 

místních klíčových problémů. 

 

Hlavním výstupem projektu z pohledu naší MAS je samostatná Strategie spolupráce obcí 

na platformě MAS, kterou naleznete v odkazu ve článku. 

 

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 

- Odkaz: http://www.smscr.cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu 

 

V rámci projektu proběhlo několik setkání – dvakrát se jednalo o workshop, který si kladl za cíl 

seznámit starosty a manažery místních akčních skupin s novinkami v oblasti evropských fondů. První 

z nich se konal v lednu v Pardubicích, druhý potom v polovině listopadu v Českých Heřmanicích. 

Workshopů se zúčastnilo i mnoho hostů, například tajemník Sdružení místních samospráv Tomáš 

Chmela či hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

 

Dále jsme absolvovali dvě jednání – tzv. kulaté stoly, jež sloužila především k předání informací 

z průběhu realizace projektu a výměně zkušeností mezi zúčastněnými. První setkání se uskutečnilo 

v únoru v kulturním domě v Maršově u Úpice. Ten hostil i druhé setkání v září, jehož tématem byla 

spolupráce svazků a jednotlivých obcí v novém programovém období. 

 

Jednání se zúčastnil také tajemník Sdružení místních samospráv a manažer projektu Tomáš Chmela. 

„Nadchl mě především projekt s pracovním názvem Škola rozvoje venkova, který je přesným 

naplněním toho, čeho jsme v rámci projektu chtěli dosáhnout – spojuje region a je mu pomocnou 

rukou při jeho rozvoji,“ zhodnotil Chmela. 

http://www.smscr.cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu


 

„Vážím si účasti pana Chmely i pana Jägera z Timy Liberec, kteří nás informovali o novinkách 

v oblasti legislativy i o příkladech dobré praxe z ostatních regionů ČR,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS 

Království –Jestřebí hory, o.p.s. „Zaujal mě například projekt přístupových bodů k internetovému wi-

fi připojení. V dnešní době to považuji za výborný nápad, který je pro více obcí jako dělaný,“ dodal 

Balcar.  

 

Setkání si můžete připomenout v malé fotogalerii. 

 

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika 

 

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) 

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící 

zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti 

všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí 

městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 

2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře 

organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst 

s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. 

Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá 

stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec 

či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva. 

 

Motto SMS ČR: 

„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“ 

  

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR: 

Poslání a cíle SMS ČR. 

- Odkaz: http://www.smscr.cz/cz/o-sms-cr/cile-sms-cr 

 

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.  

- Odkaz: http://www.smscr.cz/cz/informacni-zpravodaj 

 

Informace pro členy SMS ČR. 

- Odkaz: http://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr 

 

 

http://www.smscr.cz/cz/o-sms-cr/cile-sms-cr
http://www.smscr.cz/cz/informacni-zpravodaj
http://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr

