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Územní působnost MAS 
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Statistika zapojení do MAS: 

 * Venkov = obce do 25 tis. obyvatel, bez vojenských újezdů 

Počet MAS k 15. 1. 2015 178  MAS 

Počet obcí v území působnosti MAS 5 807 

Porovnání počtu obcí v ČR 93 % 

Počet obyvatel obcí v území působnosti MAS 5 994 707 

Porovnání počtu obyvatel vůči ČR 57 % 

Porovnání počtu obyvatel vůči VENKOVU*  93 % 

Výměra obcí v území působnosti MAS 70 626 km2 

Porovnání výměry vůči ČR 90 % 

Porovnání výměry vůči  VENKOVU*  95 % 

mimo MAS (nazapojeno) 397 obcí 423 750 obyvatel 
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STAV MAS JMK k 31.3.2015   Jihomoravský kraj 

  
Jihomoravský kraj - 

MAS sídlo 
Jihomoravský kraj - 

MAS vše 
Jihomoravský kraj 

rozloha (km2): 5 943 6 319 7 196 

počet obyvatel (k 1.1.2014 
ČSÚ): 

636 929 665 997 1 169 000 

počet obcí: 590 627 673 

počet MAS: 18 22 22 

      

rozloha (% z JMK): 82,6% 87,8% 

počtu obvatel (% z JMK): 54,5% 57,0% 

počtu obcí (%) 87,7% 93,2% 

počet MAS 81,8% 100,0% 



Aktuální úkoly MAS 

- aktualizovat stanovy dle NOZ a požadavků Standardizace 

- uspořádat jednání nejvyššího orgánu, zvolit členy 
povinných orgánů, provést registraci na rejstříkové soudy 

- dokončit podklady pro Standardizaci MAS (SZIF) 

- podat žádost o podporu zpracování MAP (OP VVV) 

- dokončit přípravu Strategie CLLD 

- 112 MAS podpořených v rámci IV.1.1. PRV 
- zpracovat audit režijních výdajů SPL za rok 2014 

- zpracovat závěrečnou evaluaci SPL za celé období 2008-14 

- MAS podpořené v rámci 22. kola PRV 
- dokončit zpracování metodických dokumentů 
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Harmonogram 

  

do 22.5.2015 předkládání žádostí o Standardizaci MAS (SZIF) 

    

2. pol. 2015 předkládání žádostí o podporu Strategií CLLD, 
   o podporu provozních a animačních nákladů 
   MAS z IROP 4.2, o animaci školských zařízení  
   na území MAS pro OP VVV (MMR 

 

1. pol. 2016 předpokládaný začátek realizace Strategie CLLD 
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Problémy 

- dlouhá příprava 
- některé MAS začaly s přípravou na nové období již v r. 2013 

- opakovaně se posouvající harmonogramy 

- v důsledku toho absence hmatatelných výstupů  
do území a rozmělnění pozornosti MAS  
mezi různé „udržující“ projekty 

- částečné zklamání místních aktérů  
z věcného nastavení OP 

- absence podpory nejvíce požadovaných témat 
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Aktuální body k řešení 

- upřesnění úkolů MAS v rámci administrace Strategií CLLD 
a nastavení souvisejících administrativních postupů 

- vzorce pro rozdělení alokací na jednotlivé MAS 

- definice způsobilých výdajů na režijní výdaje MAS 

- účast na tvorbě prováděcích pravidel a metodik 
pro konečné příjemce 

- využití zkušeností z předchozího období 

 

- Pro konzultace s jednotlivými ŘO má NS MAS ČR 
vytvořenu Pracovní skupinu LEADER. 
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Děkuji za pozornost 

Anna Čarková 

Členka Výboru  NS MAS ČR 

 

 

tel.: 774664698 

annacarkova@centrum.cz 
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