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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 



 strategický plán realizován od léta 2008 

 celkem vyhlášeno 10 výzev, předloženo bylo 

167 žádostí, podpořeno 122, tzn. úspěšnost 

cca 73% 

 

Průběh realizace SPL 



Celkový přehled předložených žádostí: 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : 
 Evropa investuje do venkovských oblastí“ 

Od roku 2008 do konce roku 2013 MAS vyhlásila celkem 10 výzev k předkládání 
žádostí o dotaci, během kterých bylo podpořeno celkem 122 projektů částkou 
ve výši 41 516 714,- Kč 

 
 

 

 

 

Název fiche Podpořené projekty Předložené projekty Úspěšnost 

1 Konkurenceschopnost 29 35 82,9 % 

2 Firmy a produkty 13 21 61,9 % 

3 Cestovní ruch 5 8 62,5 % 

4 Infrastruktura 22 26 84,6 % 

5 Občanská vybavenost I 47 69 68,1 % 

6 Občanská vybavenost II 0 2 nevhodné projekty 

7 Kulturní dědictví 6 6 100 % 

8 Vzdělávání 0 0 bez žádosti 

CELKEM 122 167 73 % 



 

 

Územní dimenze a integrované 

nástroje jako nový přístup pro 

čerpání fondů EU 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 



Je jednoduše souhrnem všech aktivit a opatření 

založených na investicích z evropských 

strukturálních fondů, které mají konkrétní 

vazbu a dopad do konkrétního území 

včetně venkovských oblastí. Územní 

dimenze by měla být jistým protipólem 

současného pojetí, založeném na plošném 

financování velkého spektra projektů, často 

bez jasné vazby na typ území, ve kterém je 

investice realizována. 

Územní dimenze 



Lze si ho představit jako skládání puzzle. Až po 

vsazení všech dílků pomyslné mozaiky 

dosáhneme kompletního obrazu, který nám ve 

skrumáži jednotlivých kousků skládanky 

zůstával nečitelný. I takovýmto jednoduchým 

příměrem si můžeme představit jednu 

z hlavních novinek budoucího rozvoje regionů 

– integrované nástroje. 

Integrovaný přístup 



Třetí programovací období sází na tuto logickou 

taktiku, která usiluje o co nejširší zapojení 

integrovaných přístupů, od izolovaných investic 

směrem k provázaným řešením. Obce 

reprezentující územní veřejnou správu tak budou 

spolu s ostatními partnery rozvoje regionu muset 

více dbát na koordinaci a spolupráci při plánování 

rozvoje. Teorie vysvětlující strategii integrovaných 

řešení je nesporná, nalézt však shodu na konkrétních 

řešeních je věc daleko složitější. 

Integrovaný přístup 



 Integrované územní investice v 6 velkých 

městských aglomeracích (Pražská, Brněnská, 

Ostravská, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a 

Hradecko-pardubická). 

 Komunitně vedený místní rozvoj realizovaný 

místními akčními skupinami (MAS) na území 

obcí a měst do 25 tisíc obyvatel (realizace 

strategií místního rozvoje na území 175 

současných MAS). 

Integrované nástroje 



 Územně a příp. tematicky cílené výzvy pro ostatní typy 

území s předpokladem partnersky vytvořené strategie 

(např. pro řešení určitého územně specifického tématu) 

s důrazem na respektování partnerství měst a venkova 

(nabízí se např. pro území, kde nepůsobí MAS).  

 Regionální investiční rámce (RIR, dříve ISRR) zastřešující 

všechny nástroje na krajské úrovni, jejich vzájemnou 

koordinaci a soulad na úrovni regionálních partnerů 

(místní samosprávy, MAS, neziskový sektor, 

zaměstnavatelé apod.). Ve hře je také 13 krajských 

integrovaných nástrojů určených na řešení témat 

v kompetenci krajů. 

Integrované nástroje 



 

 

 

Komunitně vedený místní rozvoj 

(CLLD = Leader) 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 



Je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů 

území na místní úrovni do plánovacích procesů i 

realizace rozvoje území.  

Je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, 

environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes 

čelíme. 

Je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé 

finanční investice, může mít podstatný vliv na životy 

lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění 

těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity 

pro rozvoj území.  

 

Komunitně vedený místní rozvoj 



 se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti; 

 je zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, 

které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické 

zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány 

definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z 

jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49% 

hlasovacích práv; 

 se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových 

strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast; 

 je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a 

zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření 

sítí a případně spolupráci. 

 

Komunitně vedený místní rozvoj 



 

 

Integrovaná strategie rozvoje území 

 

pro období 2014 – 2020 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 



 Vymezení rozlohy a počtu obyvatel 

 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu vč. SWOT analýzy 

 Popis strategie a jejích cílů, integrovaného a inovativního 

charakteru a hierarchie cílů vč. měřitelných indikátorů 

 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 

 Akční plán = ukazuje, jak se cíle promítají do opatření 

 Popis opatření pro řízení a monitorování strategie a popis 

zvláštních opatření pro hodnocení 

 Finanční plán strategie 
 

Metodiku připravuje MMR, vychází z Nařízení EU o Komunitně 

vedeném místním rozvoji (CLLD = Leader) 

 

Obsah ISRU 2014 - 2020 



 Zastupitelstva všech obcí a měst na území působnosti MAS 

musí schválit zařazení svého správního území do území 

působnosti MAS a také do území působnosti ISÚ. 

 Závazný text usnesení zastupitelstva: 
 

Zastupitelstvo Obce (Městyse, Města) schvaluje zařazení 

správního území Obce (Městyse, Města) XXX do území 

působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova a souhlasí 

s realizací Integrované strategie území Místní akční skupiny 

POHODA venkova na období 2014-2020 na svém správním 

území. 

 

 

Projednání strategie zastupitelstvy 



 

 

Požadavky na zapojení obcí do tvorby 

 

Integrované strategie rozvoje území 
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 Ověření údajů o obci – v jednání poskytnutí dat z 

ČSÚ 

 Dotazník pro představitele obcí 

 Aktivní účast při pořádaných komunitních 

projednáváních 

 Aktivizace místních obyvatel a subjektů v rámci 

zapojení do tvorby strategie 

 Schválení zařazení svého správního území do území 

působnosti MAS a také do území působnosti ISÚ 

 

 

Požadavky na zapojení obcí 



1) Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi v regionu (území MAS) z pohledu Vaší obce? 

 

 

Dotazník pro představitele obcí 

Oblast Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to jedno 

Školství 

Zdravotnictví 

Bydlení 

Rozvoj obce 

Péče o obec a  

její vzhled 

Veřejná doprava 

Podmínky pro 

podnikání 

Kulturní a 

společenský život 

Sportovní vyžití 

Pozn.:  V případě zájmu je možné odpovědi blíže specifikovat a zdůvodnit. 



2) Je ve Vaší obci či jejím blízkém okolí dostatečná možnost získat 

pracovní uplatnění? 

3) Má Vaše obec zpracovaný vlastní plán rozvoje? (tzn. nějaký 

rozvojový dokument, výhled, plán akcí atd.) 

4) Co považujete za přednosti (silné stránky) Vaší obce? (např. 

vybudovaná infrastruktura, lidská pospolitost atd.) 

5) Co považujete za nedostatečné ve Vaší obci (slabé stránky)? 

6) Co považujete za potenciální hrozby pro Vaši obec? (např. 

legislativa, byrokracie, vylidňování atd.) 

7) Co považujete za možné příležitosti pro Vaši obec? 

8) Co považujete za hlavní priority Vaší obce pro následující 

období?  

 

 

Dotazník pro představitele obcí 



9) Jak hodnotíte spolupráci obce s podnikatelským sektorem? 

10) Jak hodnotíte spolupráci obce s neziskovým sektorem?  

11) Co by dle Vás měla obsahovat integrovaná strategie rozvoje 

území MAS? (resp. jaké priority by strategie měla obsahovat) 

 

 

 

Dotazník pro představitele obcí 



 

 

 

Návrhy Operačních programů na 

období 2014 - 2020 
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 Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je 

umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných 

služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v 

obcích, městech a regionech. 

 Cíle programu bude dosaženo snižováním územních rozdílů, 

zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti 

v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, 

zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů 

zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální 

kapacity veřejné správy. 

 řízený Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program 



 PRV přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a 

zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a 

podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, 

potravinářství a lesnictví. PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst 

konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, 

napomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také 

podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s 

cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. 

Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, 

která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného 

venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní 

úrovni.  Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou 

vzdělávacích aktivit poradenstvím a spolupráce v oblasti  zemědělství a 

lesnictví.  

 řízený Ministerstvem zemědělství 

 

Program rozvoje venkova 



 Cílem programu bude prostřednictvím přeshraniční spolupráce řešit 

společné problémy příhraničních regionů. V současné době probíhá diskuse 

k obsahovému zaměření, ze které vyplynula následující témata:  

- prevence a řízení rizik; 

- ochrana, obnova a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; zachování a 

obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpory 

ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologických 

infrastruktur; 

- zvyšování dostupnosti a propojenosti příhraničního regionu prostřednictvím 

rozvoje dopravní infrastruktury, vzdělávání a zvyšování kvalifikace; 

- podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

 řízený Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

 

 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 



 Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“  

 Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých 

a středních firem“  

 Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 

infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 

nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 

surovin“  

 Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních technologií“ 

 řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 

 

 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 



 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; 

 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; 

 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání. 

Specifičností OP VVV bude jak multifondost, která umožní investice současně 

do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do lidských zdrojů (od 

předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního 

vzdělávání), tak také zacílení podpory do všech regionů ČR s různou 

socioekonomickou úrovní. Maximální snahou MŠMT při přípravě OP je 

synergie s dalšími operačními programy a začlenění regionálních 

koordinátorů (S3 strategie) do implementace OP VVV.  

 řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

OP  Výzkum, vývoj a vzdělávání 



 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  

 Sociální začleňování a boj s chudobou  

 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  

 Efektivní veřejná správa 

 řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí 

 

 

 

OP Zaměstnanost 



 Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a 

zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů 

a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím 

související snižování dopadů změn klimatu. 

 Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, 

biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v 

oblasti životního prostředí) 

 řízený Ministerstvem životního prostředí 

 

 

 

OP Životní prostředí 



 Doprava (Ministerstvo dopravy) 

Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit urychlení rozvoje 

páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné 

konkurenceschopnosti ČR. 

 Rybářství (Ministerstvo zemědělství) 

Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění 

rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh 

včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. 

 OP Praha – pól růstu ČR (Magistrát hl. města Prahy) 

 Přeshraniční spolupráce (mezi ČR a Slovenskem, Rakouskem, 

Bavorskem, Saskem – koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj) 

 Nadnárodní spolupráce (Central Europe, Danube – koordinovaný 

MMR) 

 Programy meziregionální spolupráce – koordinované MMR 

 Technická pomoc 

 

Další operační programy 



Děkuji za pozornost 

 

 

Ing.  Tomáš Vidlák 

manažer MAS  

manager.pohoda@val.cz 

+420 604 535 956 
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