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CO STAROSTŮM NABÍZÍ SMS ČR 

 
  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 
 

 

 

 

 

 



MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 

 

 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 

 



 

 Zapojené MAS a obce v projektu v Olomouckém kraji 

 

 MAS – Partnerství Moštěnka     51 

 MAS Bystřička                       15 

 MAS Horní Pomoraví                  48 

 MAS Moravská brána                  30 

 MAS Na cestě k prosperitě      30 

 MAS Region HANÁ                  48 

 MAS Hranicko                             31 

 MAS Šumperský venkov            16 

 MAS Uničovsko                          9 

 Moravská cesta                         22 

     Celkem  obcí                           300 



Územní působnost koordinátorů 



 zapojeni starostové obcí a menších měst územně spadající 

pod 72 MAS z celkových 180 v ČR  

 

CÍLE 

 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  

 72 Dodatků ke Strategiím místního rozvoje jednotlivých 

MASek pro období 2014-2020 věnující se spolupráci obcí 

na platformě MAS  



 výběr 3 z 5 témat v rámci každé MAS dle konkrétních potřeb: 

 

                            MAS Region Haná 

 

1. Regionální školství 

2. Odpadové hospodářství 

3. Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

4. Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností 

5. Protipovodňová opatření, krizový management 
 

 

 



Děkuji Vám za pozornost. 


