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1. Úvod 

 
Předkládaný dokument „Metodika pro zpracování dodatků strategií MAS ke spolupráci obcí“ je 

dílčím dokumentem, který je jedním z odborných výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí 
pro efektivní chod úřadů“. Metodika je součástí širší sady dokumentů, jimiž jsou: Studie současného 
výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu a Metodika spolupráce obcí na platformě 
místních akčních skupin. 

Jedná se o návodný dokument pro manažery a pracovníky místních akčních skupin, které jsou 
zapojeny do výše zmíněného projektu. Metodika slouží především k tomu, aby poskytla návod, jak 
sestavit „Strategii spolupráce obcí (SSO)“ (dodatek Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
resp. integrované strategie rozvoje území) do roku 2022 (2023) týkající se spolupráce obcí, případně 
obsah tohoto „dodatku“ přímo implementovala do své strategie rozvoje území. 

Rok 2018 bude „milníkem“ v realizaci „Strategie spolupráce obcí“. Rok 2018 je zvolen proto, že 
se jedná o poslední rok volebního období samospráv 2014-2018 a je také milníkem stanoveným 
Ministerstvem pro místní rozvoj vzhledem k SCLLD. Poté by mělo na začátku roku 2019 dojít 
k aktualizaci SSO s ohledem na nové volební období a na základě vyhodnocení SCLLD do roku 2020 
(resp. dle pravidla n+3 do r. 2023). 

Metodika je rozdělena do několika částí: popisuje východiska, obecné zásady pro zpracování 
dodatků, dále navrhuje jednotnou strukturu dodatků a popisuje proces jejich schvalování.  

Na dodatek strategie bude v rámci každé MAS navazovat uzavření tzv. paktu spolupráce, který 
musí být taktéž na úrovni MAS řádně schválen. 
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2. Seznam zkratek a pojmů  
 

2.1. Seznam zkratek 

 
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj (nástroj implementace metody LEADER v období 2014-2020) 
CRR – Centrum regionálního rozvoje (platební agentura MMR) 
DOP – Dohoda o partnerství (smlouva ČR a EU o využití dotací v programovém období 2014-2020) 
DSO – Dobrovolný svazek obcí 
EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 
chod úřadů“) 
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy (označení pro dotace EU v období 2014-2010) 
IAPRÚ – Integrovaný akční plán rozvoje území (2. část SCLLD) - pro využití programových rámců 
IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území (platí pro velká města, která nejsou zařazena do ITI ani CLLD) 
IROP – Integrovaný regionální operační program (řídí jej MMR) 
ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území (1. část SCLLD, používá se také ISÚ, bez „rozvoje“) 
ITI – Integrované teritoriální (územní) investice, nástroj podpory aglomerací z ESIF 
JMP – Jednotné metodické prostředí 
KAP – Krajský akční plán, strategie pro využití OP VVV a IROP v kraji 
LEADER – program / metoda „Propojování místních akcí ekonomického rozvoje venkova“, v letech 
2007-2013 realizovaly místní akční skupiny tzv. Strategické plány LEADER (SPL) 
MAP – Místní akční plán, strategie pro využití OP VVV a IROP v regionu (ORP nebo MAS) 
MAS – Místní akční skupina (z angl. LAG – Local Action Group „skupina pro místní akce“) 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
MMR-ORP – Odbor regionální politiky na MMR 
MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MR - mikroregion 
MS2014+ - Monitorovací systém pro období 2014-2020 
MV – Monitorovací výbor  
MZe – Ministerstvo zemědělství 
NČI – Národní číselník indikátorů 
NDÚD – Národní dokument pro územní dimenzi 
NOK – Národní orgán pro koordinaci (zřizuje jej MMR) 
NSK – Národní stálá konference (platforma pro řízení a kontrolu ESIF) 
OP – Operační program (OPŽP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK apod.) 
ORP – Obec s rozšířenou působností (tzv. III. typu, neboli „trojky“) 
PMOS – Podpora meziobecní spolupráce (projekt Svazu měst a obcí) 
PO – Projektový oběžník 
PRV – Program rozvoje venkova (řídí jej MZe) 
PV – Programový výbor (zpravidla nejvyšší orgán MAS pro přímé řízení SCLLD) 
RAP – Regionální akční plán SRR 
RSK – Regionální stálá konference (platforma pro řízení a kontrolu ESIF v krajích) 
SC – Specifický cíl 
SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (ISRÚ + IAPRÚ) 
SPOV – Spolek pro obnovu venkova 
SMARV – Středomoravská agentura rozvoje venkova (zpracovatel SSO pro projekt SMS-EChÚ) 
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SMO – Svaz měst a obcí 
SMS – Sdružení místních samospráv 
SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů“) 
SSO / SSO-MAS – Strategie spolupráce obcí (dle projektu SMS-EChÚ chápáno jako „dodatek I. verze 
SCLLD“ (srpen 2015) a podnět pro II. verzi SCLLD) 
SRR – Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 
SSR – Společný strategický rámec (pro ESIF) 
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond (platební agentura MZe) 
VK – Výběrová komise (orgán MAS pro výběr projektů v rámci SCLLD) 
 

2.2. Výklad pojmů1 

 
Veřejná správa 
Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných 
záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní 
činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které 
ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze 
stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu. 
 
Veřejnou správou lze chápat jako: 
• správa území, státu, kraje, obce 
• správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva 
• správa veřejných záležitostí 
• správa veřejných financí 
• správa užívání veřejných objektů a zařízení 
 
Funkce veřejné správy: 
• mocenská – realizuje svou moc ve státě prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení, 
• ochranná (bezpečnostní) – povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek 
státu, 
• organizační – veřejná správa organizuje záležitosti státní, záležitosti institucí a záležitosti občanů 
• regulační – tato funkce spočívá v tom, že demokratické společnosti se vytváří takový systém řízení 
společnosti, který je založený na politickém pluralismu, solidaritě a toleranci 
• služba veřejnosti – jedná se o činnosti poskytované ve veřejném zájmu 
 
 
Státní správa 
• ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát 
• územní orgány státní správy s místní působností 
• ostatní státní orgány (např. státní fondy apod.). 
• jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje nebo propůjčuje 
(např. stanice technické kontroly, veřejná stráž). 
Z věcného hlediska se rozlišuje státní správa: 
• politická resp. všeobecná (např. krajský úřad). 
• odborná resp. specializovaná (např. finanční úřad). 

                                                           
1 Viz www.wikipedia.cz 
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Samospráva 
Samosprávou je výkon veřejné správy (přenesené působnosti) samosprávnými veřejnoprávními 
korporacemi. Samospráva může být zájmová (profesní) nebo územní. Samospráva je způsob řízení 
určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním 
způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých 
záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu 
než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených 
záležitostí efektivnější a levnější. 
 
Samostatná působnost 
Samostatnou působností je samostatný výkon samosprávy u obcí nebo krajů. Jejím protikladem resp. 
doplňkem je přenesená působnost, kdy obce a kraje vykonávají státní správu, kterou na ně stát v 
určitém rozsahu přenesl. 
Stát může do výkonu samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 
způsobem, který zákon stanoví. Také rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem, 
nikoli tedy např. vyhláškou. Rozlišení mezi samostatnou a přenesenou působností se řídí pravidlem, že 
pokud zákon výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, jde vždy o samostatnou působnost.  
Jde zejména o správu vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení 
příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, 
rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání části obcí i ulic a dalších veřejných 
prostranství a udělování a odnímání čestného občanství 
 
 
Přenesená působnost 
Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu 
státem přenesen (delegován) na územní samosprávu. 
V podstatě tedy stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří 
nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů. Orgány obcí a krajů spravují své záležitosti 
samostatně v rámci samostatné působnosti a dále ještě vykonávají státní správu v rámci přenesené 
působnosti. Je to důsledek v České republice uplatňovaného principu smíšeného modelu veřejné správy, 
který má za cíl přiblížit státní správu občanům. Při výkonu samostatné působnosti není rozhodující 
velikost obce a všechny obce jsou si rovny. Co se týče přenesené působnosti, zákon o obcích rozlišuje 
několik typů obcí z hlediska rozsahu výkonu svěřené státní správy. Je to: 

• základní rozsah, 
• rozsah pověřeného obecního úřadu a 
• rozsah úřadu obce s rozšířenou působností.  

Do základního rozsahu výkonu přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, pověřený obecní 
úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn 
vydávat občanské průkazy a cestovní pasy. 
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3. Východiska 
 

Mnoho problémů v regionu může být vyřešeno díky kvalitně nastavené spolupráci místních 
samospráv a jejích obecních úřadů navzájem, k čemuž lze využít právě platformu MAS. Strategie 
spolupráce obcí v místních akčních skupinách je dokument, který doplňuje a upřesňuje integrovanou 
strategii rozvoje území MAS o dimenzi spolupráce obcí. Jedná se v podstatě o jakousi formu „menší 
strategie“, která je ale zaměřena výhradně na oblast spolupráce obcí. Smyslem dodatku je popsat  
a stanovit tematické oblasti a formy spolupráce obcí tak, aby byl zajištěn efektivnější výkon veřejné 
správy a samosprávy v daném území. K definici forem spolupráce slouží tzv. „šablony spolupráce“, které 
stanoví, jaké podoby může prakticky spolupráce nabývat. 
 

Vzhledem k tomu, že Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jednotlivých MAS 
ještě nejsou schváleny (tato situace nebyla v roce 2013 v době přípravy projektu SMS-EChÚ 
předpokládána), plánované Dodatky Strategií MAS nebudou v pravém slova smyslu „dodatky“, ale 
budou to samostatné „strategie spolupráce obcí“ (SSO) dle plánu v rozsahu cca 20 stran, které budou 
„žít vlastním životem“. Jedná se o přílohu „Paktu spolupráce obcí“ – viz kap. 5. 

Nyní MAS připravují strategie pro podání ke schválení na MMR. Do této verze SCLLD 
jednotlivých MAS bude (resp. může být) „implementována“ Strategie spolupráce obcí, resp. její výstupy. 
Zároveň však bude SSO samostatným výstupem pro potřeby projektu SMS-EChÚ. 
 

 
 
V rámci celého projektu, resp. zakázky na zajištění odborných výstupů, se připravují tyto dokumenty: 

- Studie současného stavu výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu (cca 100 
stran) 

- Metodika spolupráce obcí na platformě MAS (cca 50 stran) 
- Příprava Dodatků Strategií MAS (SSO) – bude vypracováno 72 dílčích strategií pro jednotlivé 

MAS – tyto „dodatky“ jsou připomínkovány, konzultovány se SMARV a SMS ČR, a poté projednávány 
jednotlivými MAS v rámci druhé vlny kulatých stolů na podzim roku 2015 (lze využít oficiální jednání 
valných hromad a orgánů MAS) 

- Návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích  
- Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU  
Tab. č. 1 uvádí orientační časový harmonogram zpracování odborných výstupů projektu . 
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Tabulka 1 - Orientační harmonogram zpracování dokumentů 

Název odborného výstupu Předpokládané datum 
zpracování 

Studie současného stavu výkonu veřejné správy a návrh jejího 
efektivnějšího výkonu 

30.11.2015 

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS 30.9.2015 

Návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích 31.8.2015 

Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 31.7.2015 

 
 
 
Do všech dokumentů budou využity výstupy z projektových oběžníků č. 1-15, které zpracovávají 
manažeři projektu SMS. 
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4. Obecné zásady zpracování dodatku 
 
Při zpracování dodatku strategie dbejte prosím následujících zásad: 

• Základní účel práce je zefektivnění chodu úřadů na platformě MAS. Současně je záměrem  
zefektivnění veřejných služeb poskytovaných samosprávami a to především v pěti projektových 
tématech – protipovodňová opatření, odpady, doprava, zaměstnanost a školství.  

• Zaměřte se především na lokální problémy, u kterých je reálné, že budou v následujícím období 
řešeny. Není nutné „stavět vzdušné zámky“ nebo složité konstrukce. Většina starostů již dokáže 
za léta svého působení vyhodnotit, do jaké míry se skutečně naplňují strategické plány. 

• Při popisu řešených oblastí se vyvarujte zbytečných frází a obecných textů, buďte konkrétní 
a struční, dbejte doporučeného rozsahu. Ambicí vaší „ministrategie“ je, aby si ji starostové obcí, 
zastupitelé apod. skutečně přečetli a v rámci možností se jí řídili a naplňovali jí. 

• Dbejte na logické vazby mezi jednotlivými částmi. Provedete-li doplnění strategie v rámci 

dodatku, je třeba, aby tomuto doplnění odpovídal i příslušný strategický cíl SCLLD nebo celá 
vize rozvoje regionu. Využijte ty dosavadní části vaší SCLLD (např. z analýzy potřeb, ze SWOT 
i z návrhové části), které se věcně týkají zvolených témat spolupráce obcí. 

• Vzhledem k tomu, že Strategie spolupráce obcí je součástí SCLLD, musí být zpracována v plném 
souladu se zásadami stanovenými v Metodickém pokynu pro integrované nástroje. 
 

 

5. Jednotná struktura Strategie spolupráce obcí (SSO) 
 
Kapitola 5 popisuje jednotnou strukturu dodatků strategie pro všechny MAS zapojené do projektu „MAS 
jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. 

Strategie spolupráce obcí (dodatek strategie) má celkem 5 částí – kapitol: 
1. Karta MAS 
2. Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS 
3. Potřeby a záměry spolupráce obcí na platformě MAS 
4. Návrhová část 
5. Akční plán spolupráce 
6.  Implementace spolupráce obcí ve strategii MAS 
 
Každá z těchto pěti částí dodatku je níže podrobněji popsána. 
U jednotlivých částí je uveden stručný popis obsahu, v dalších odstavcích pak naleznete 

modrým písmem konkrétnější návod, jak ke zpracování přistupovat. 
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Obrázek 1 

                 
 
 

5. 1.  Karta MAS 

 
Karta MAS poskytuje základní přehled o MAS, její historii, velikosti, lokalizaci a územních 

vztazích. Je zde uveden seznam všech obcí včetně příslušnosti do ORP. Příklad Karty MAS je součástí 
modelového příkladu Dodatku – SSO.   
Položky karty MAS: 

- název MAS, kraj, datum vzniku, adresa sídla, adresa kanceláře, IČ, kontakty, kontakty 
na hlavního manažera MAS, jméno a kontakt na statutárního zástupce, počet partnerů/členů 
v MAS, popis organizace, priority integrované strategie, seznam obcí, seznam DSO, mapy MAS.  

Použijte materiál, který jste zpracovali jako úkol č. 3 na základě projektového oběžníku č. 12. 
 
 

 5. 2. Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS 

 

5.2.1.Popis dosavadní spolupráce obcí včetně příkladů 

 
Struktura části 5.2.1 

5.2.1.1. Obecný popis v oblasti  



verze 2.0 
 
 

 

 

11 

5.2.1.2. Dosavadní spolupráce obcí v jednotlivých tématech. 
 
Část 5.2.1 popisuje dosavadní spolupráci obcí, které náleží do MAS. Kromě popisu spolupráce 

v obecné rovině se jedná především o popis spolupráce ve 3 tématech, která byla MAS dopředu zvolena. 
Je vhodné popsat relevantní konkrétní příklady dosavadní spolupráce obcí. Nejedná se pouze o 
spolupráci, která se odehrávala s přispěním MAS, ale i o spolupráci mezi obcemi navzájem, např. v rámci 
mikroregionu.  Hodnocení potenciálu by mělo obsahovat i odhad vnitřních faktorů pro další rozvoj 

spolupráce. Např. Máte již dobře fungující DSO? Přijal v minulosti konkrétní opatření v tématice dopravy, 
reg. školství? Podařilo se ve vaší MAS shromáždit, příp. i propojit různé poskytovatele veřejných služeb? 

 
Můžete částečně využít materiál, který jste zpracovávali jako úkol č. 1 na základě projektového 
oběžníku č. 11.  Zpracujte minimálně 3 témata, která byla vybrána pro řešení v rámci projektu SMS 
– EChÚ. Tento popis by měl být obsažen v analytických částech strategií MAS. Pokud tam není, nebo 
není dostatečný, je vhodné jej dopracovat. Pro potřeby dodatku není nutné opisovat analytické části 
strategií, ale uvést konkrétní příklady. Někde jich bude více, někde, kde spolupráce nebyla, nebudou. 
Proveďte hodnocení potenciálu spolupráce obcí.  
 

5.2.2. Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí 

 
Jedná se o popis lidských a finančních zdrojů dostupných pro území MAS, které mají vliv na 

fungování obecních úřadů.  Třetí částí je začlenění spolupráce do strategie MAS.  
 

Struktura částí 5.2.2. 
5.2.2.1. Lidské zdroje 
� Kapacita MAS – obsahuje organizační schéma MAS, přehled zaměstnanců a popis 

komunikace s představiteli obcí 
� Kapacita DSO – přehled zaměstnanců 
� Kapacita administrativy obcí – obecní úřady, městský úřad III. typu 
� Kapacita příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a městy souvisejících se spoluprací 

obcí 
� Kapacita projektových pracovníků škol 
� Kapacita organizací veřejné správy – Úřad práce 
� Kapacita poradenských agentur v regionu zaměřených na podporu obcí 
Na závěr této části uveďte slovní komentář – zhodnocení.  

 
5.2.2.2. Finanční zdroje 
� Bilance financování obcí – příjmy, výdaje, bilance 

Lze zjistit na www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/ 
� Podíl dotací a daňových příjmů obců a měst – celkové příjmy, z toho dotace, výsledek  +/- 

Lze zjistit na www.rozpocetobce.cz nebo http://monitor.statnipokladna.cz/2015/ 
� Finanční zdroje MAS – Lze použít tabulku, kterou jste zpracovali u úkolu č. 6 v oběžníku 

11 
� Finanční zdroje DSO – obdobně jako finanční zdroje MAS  
� Dotace do podnikatelského a neziskového sektoru – V první řadě čerpejte z vlastních 

statistik, případně z veřejných internetových zdrojů:   
PRV - viz vww.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci , 
 OP PIK – viz eaccount.czechinvest.org/Statistiky/StatistikaCerpaniDotaci.aspx,  
IROP – na příslušných stránkách Úřadu regionální rady.  
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U neziskových organizací je dostačující přehled dotací z programu LEADER.  
Na závěr této části uveďte slovní komentář – zhodnocení.  

 
 

5.2.2.3. Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS  - Popište slovně nebo uveďte 
schematicky vztah strategie MAS (priorit, cílů, opatření) a projektových témat 
SMS-ECHÚ. 

 
 

5.3. Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS 

 

Struktura části 5.3 Vyhodnocení dosavadní spolupráce a definice potřeb  

a) Obecně 
b) Jednotlivá témata 
c) Další oblasti 

Každá část bude obsahovat dva odstavce – v prvním stručně popište stávající situaci v oblasti 
spolupráce obcí.  Můžete využít materiál, který jste zpracovali jako úkol č. 1 v Oběžníku č. 11. 
Není účelem uvádět zdlouhavé popisy, snažte se situaci objektivně zhodnotit.  

Ve druhém odstavci popište potřeby v této oblasti.  
Na prvním kulatém stole a v průběhu tvorby integrované strategie rozvoje území byla zjištěna 

řada problémů obcí. Tyto problémy shrňte do tematických celků a popište. První částí bude popis 
problémů samosprávy v obecné rovině, např. administrativní zátěž, potřeby v oblasti personálních 
kapacit atd. Následovat bude popis potřeb dle zvolených témat. Je povinnost zpracovat minimálně 
3 vybraná témata, ale je možno vyhotovit i všech 5 témat. Pokud byla zjištěna potřeba spolupráce 
i v jiné oblasti než je 5 projektových témat, bude následovat popis potřeb v této oblasti. 

 Můžete částečně využít materiál, který jste zpracovali jako úkol  č. 1 v Oběžníku č. 3.  
 
 

5.4. Návrhová část strategie spolupráce obcí 

 

5.4.1. Stanovení cílů v oblasti spolupráce obcí 

Popište strukturovaně jednotlivé cíle, kterých chcete dosáhnout v oblasti spolupráce. Jedná 
se jak o cíle obecné, tak o cíle v jednotlivých tématech. Pro účely strategie spolupráce obcí 
doporučujeme definovat specifické cíle a opatření.. K této části přistupujte dle vlastního uvážení, 
není nutné mít stejnou strukturu, jak je uvedeno v modelovém příkladu. Nechte si zde volná pole, 
do kterých pak budete případně doplňovat informace získané z kulatých stolů, na kterých se bude 
SSO projednávat.  

 

5.4.2. Stanovení opatření  

Pro každý cíl (téma) definujte konkrétní opatření, která budou daný cíl naplňovat. Tato 
opatření dále začleňte do následující šablony. 

 
Šablonami spolupráce se rozumí různé formy spolupráce obcí na platformě MAS. Šablony 

budou dále podrobněji popsány v  obecné Metodice spolupráce obcí na platformě MAS pro 
efektivnější výkon veřejné správy (klíčová aktivita projektu SMS č. 003 Zpracování metodiky 
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spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a její aplikace 
do strategie místního rozvoje každé zapojené MAS) – konečné zpracování v září 2015.  Níže uvádíme 
stručný popis jednotlivých šablon spolupráce.  

 
Šablony spolupráce - typologie: 

 
1/  Animace prostřednictvím zaměstnance MAS  
Animace (nebo také oživování území) znamená především vlastní iniciativu MAS 
prostřednictvím k tomu určeného zaměstnance. Pro účely této metodiky se jedná především 
o animaci směrem k prohloubení spolupráce obcí.   
1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit   
Např. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb a plánovaní nových společných projektů, řešení 
dopravní obslužnosti obcí v MAS 
 
1B/ MAS jako realizátor projektů  
Např. projekty na vytvoření pracovních míst pro osoby ohrožené nezaměstnaností (absolventi, 
osoby po skončení rodičovské dovolené, osoby starší 50ti let, zdravotně postižení), projekt na 
komunitní školu apod.  
 
1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising 
Vyhledávání odpovídajících zdrojů financování na základě zjištěných potřeb a také informování 
o aktuálních výzvách např. ve zpravodaji nebo na webových stránkách.  
Např. 7 obcí požaduje řešení povodňových událostí - animátor průběžně sleduje dotační 
možnosti a v okamžiku kdy je vyhlášená odpovídající výzva, začne pracovat na přípravě 
projektu. 
 
1D/ Koordinace společných aktivit  
Animátor má přehled o připravovaných i probíhajících aktivitách v území a snaží se je navzájem 
koordinovat.  
Např. Zaměstnanec zjistí, že dvě sousedící obce mají každá záměr na realizaci Domova pro 
seniory. Jeho úkolem je sezvat zástupce obou obcí a domluvit se na společném postupu.   
 
1E/ Vzdělávání a osvěta  
MAS zajišťuje nejrůznější školení a vzdělávání na základě požadavků jednotlivých obcí nebo 
zjištěných potřeb.  
Např. školení řidičů referentských vozidel, školení BOZP, nakládání s odpady.   
 
2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce  
Servis znamená poskytování služeb. Může se jednat o služby související se zajištěním veřejné 
správy, ale i o služby jako např. zpracování studií, projektů, žádosti o dotace apod.  
 
2A) Služby zajištění veřejné správy  – informování o zákonných povinnostech,  asistence při 
zpracování výkazů vůči vyšším orgánům veřejné správy na základě zákonných povinností 
(odpady, vodovody a kanalizace, ČSÚ apod.) 
Např. pro obce s neuvolněnými starosty 
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2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu - zpracování a konzultace smluv 
zprostředkování právních služeb (vybrat si specializovaného právníka zajištěného MAS za 
rozumné ceny), 
 
2C/ Dotační servis  
Služby zajištění především projektového cyklu (tvorba projektů, projektové řízení, výběrová 
řízení, apod.) na základě ceníku služeb a individuálních dohod.  
 
2D/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance MAS - MAS 
jako zaměstnavatel nabídne služby účetní. Obce to budou financovat prostřednictvím MAS. 
Bude to záruka udržitelnosti vs. individuální smlouvy s různou garancí délky služby. 
Např. 1 účetní pro 3-4 obce. Komentář: nyní pracují 3 účetní na částečný úvazek. 
 
2E/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS  
 Jedná se o další jiné služby, které mohou být poskytovány jak za úhradu, tak bezplatně.   
Např. služby pro zajištění kulturních a společenských akcí -  půjčování stanů a pódií. 
 
3/ Poradenství MAS samosprávám  
Poradenství znamená poskytnutí odpovídajících informací v různých oblastech především 
v dotační.  Jedná se o pasívní poradenství na základě dotazů (na rozdíl od servisu). MAS má 
stanoveny konzultační hodiny a telefonní a emailový kontakt pro zájemce.  
 
4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS 
MAS zajistí Individuální dohody mezi obcemi a skupinami obcí resp. soustavu dohod - MAS 
funguje jako zprostředkovatel a administrátor aktivit v území. V případě dotačních projektů 
není MAS sama žadatelem. 
Např. výstavba liniové cyklostezky v X obcích. Zavedení prvků bezpečnosti dopravy ve skupině 
obcí apod. 
 
5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS  
Vznik nové organizace s právní subjektivitou zastřešující veřejnou správu v regionu na základě 
vlastního plánování v regionu MAS. 
Např. odpadový svazek – řešení výběrového řízení na svoz bioodpadu, svoz tříděného odpadu 
apod. 
 
…………………………………………………………………………………. 
MAS jako facilitátor spolupráce zajistí celý komplex činností – od zajištění a koordinace 
projekční přípravy (vč. veřejných projednání, stavebního povolení) přes dotační žádosti až po 
administraci a monitoring.  Jednotlivé šablony se mohou navzájem prolínat. 
 
 

 

5.5. Akční plán spolupráce 

 
Doporučujeme stanovit si akční plán do konce roku 2016 a popřípadě přidat rámcový výhled 
do konce volebního období (2017-2018). Vytvořte tabulku, do které uvedete jednotlivá 
opatření a k těmto opatřením přiřaďte jednotlivé aktivity, které v daném roce vykonáte. 
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Pokud je to možné, stanovte finanční náročnost pro dané opatření. V posledním sloupci bude 
uvedeno jméno osoby, která za danou aktivitu zodpovídá.  
 

Oblast 2015 2016 
 

2017 - 2018 

 Aktivita Finance Zodpovídá  Aktivita Finance Zodpovídá Aktivita Finance Zodpovídá 

          

          

          

          

 
 

 

5.6. Implementace spolupráce obcí ve strategii MAS  

 

5.6.1. Sledování a vyhodnocování  

Nejprve slovně popište jakým způsobem bude probíhat sledování a vyhodnocování výstupů 
strategie spolupráce obcí. Připojte také tabulku, ve které bude uvedeno plnění výstupů u 
jednotlivých aktivit.  
 

Oblast 2015 2016 
 

2017 - 2018 

 Aktivita Výstupy  Splněno 
ano/ne  

Aktivita Výstupy Splněno 
ano/ne 

Aktivita Výstupy Splněno 
ano/ne 

          

          

          

 
 

5.6.2. Začlenění spolupráce obcí do strategie MAS 

5.6.2.1. Identifikace tématu spolupráce obcí ve strategii MAS 
Slovně popište dosavadní začlenění tématu spolupráce obcí ve Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje. 
 

5.6.2.2. Doplnění strategie MAS 
Pokud stávající začlenění tématu spolupráce obcí není dostatečné, navrhněte 
odpovídající řešení (nové opatření nebo prioritu).  
Na základě strategie spolupráce obcí popište, které další věci v jednotlivých tématech 
(např. opatření týkající se zaměstnanosti)  doplňujete do integrované strategie 
rozvoje území MAS.  
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6. Schvalování dodatků strategií a Paktů spolupráce v regionu MAS 
 
Schvalování dodatků strategií MAS o spolupráci obcí na platformě MAS a Paktů spolupráce v regionu 
MAS se bude dít ve dvou rovinách: 
 

a) Projednání na kulatých stolech – konzultační schůzky 
b) Projednání nejvyšším orgánem MAS, nebo projednání ve výboru či radě MAS. Některý z těchto 

orgánů schválí Strategii spolupráce obcí (případně ji vezme na vědomí – nejnižší stupeň 
schválení). Z jednání musí být pořízen zápis pro potřeby projektu SMS EChÚ. Orgán MAS bude 
nutně schvalovat finální verzi strategie SCLLD, je tedy možná tato jednání spojit.   
 

Text „Paktů spolupráce“: 
„My, zástupci obcí v MAS Dokonalý region tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a 
rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení 
chodu samosprávních úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským 
sektorem v místní akční skupině XY“. 
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