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Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji

Jana Kuthanová

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji působí déle než uplynulé programové období  2007–2013; za tuto 

dobu se jejich prostřednictvím podařilo získat nemalé finanční prostředky pro celé území kraje. Jednalo se o 

prostředky na projekty realizované neziskovým sektorem, podnikateli i obcemi. Tyto subjekty prostřednictvím 

svých projektů přispěly k naplnění strategických plánů místních akčních skupin. Prostředky na realizaci těchto

projektů čerpaly z Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 Leader, tedy přes tzv. MASky, kdy o realizovaných 

projektech rozhodují aktivní volení členové místní akční skupiny s působištěm přímo v území MAS.

Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a 

veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova.

MASky se již dlouhodobě připravují na další programové období 2014–2020[1], a jelikož se metoda LEADER, tedy 

dnes tzv. komunitně vedený místní rozvoj, osvědčila, budou mít místní akční skupiny možnost čerpat i z jiných

operačních programů než právě jen z již zmiňovaného Programu rozvoje venkova ČR. Místní akční skupiny 

v Královéhradeckém kraji se nyní připravují na tzv. standardizaci, tzn., že je jim závaznou metodikou určena

struktura, složení jejich orgánů a jejich kompetence a další podmínky pro jejich činnost nad rámec platné 

legislativy. Poté, když tyto standardy MAS splní, mohou předkládat k výběru svůj strategický plán včetně 

programových rámců, které vznikly pro potřebné území, tj. území prioritní v rámci komunitního projednávání. 

MASky tedy budou pro následující programové období jedním z integrovaných nástrojů, prostřednictvím kterých 

bude možno realizovat projekty podpořené z fondů EU.

A proč právě v tomto periodiku informace o MASkách? Na území kraje resp. celé ČR je rozsáhlá síť knihoven a 

jsou to právě regionální knihovníci, kteří znají svá území a jejich potřeby z hlediska práce s komunitou v oblasti 

kultury, vzdělávání a společenského setkávání. Proto i vy jste potřebným partnerem pro činnost místních akčních 

skupin a z hlediska vašich znalostí zcela určitě i schopným partnerem pro činnost jejich orgánů.

Kontakt na autorku: ou@horineves.cz

Web Národní sítě MAS: http://nsmascr.cz/

[1] Pozn. redakce.: Knihovny měly první možnost spolupracovat s MAS při návrzích projektů v srpnu roku 
2014, podrobněji viz e-mail PhDr. V. Richtera z NK ČR v e-konferenci Knihovna z 15. 8. 2014.
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