
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 

Číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

V našem regionu „MAS Hustopečsko
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v 
rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina „MAS 
Hustopečsko“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v 
současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoř
drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s
prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si
sami hájí svá práva i zájmy. Cílem projektu j
platformě MAS Hustopečsko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí 
spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu 
veřejné správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím 
platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS 
Hustopečsko, byla vybrána 3 nejdůležitější.

Jde o: 
1. Protipovodňová opatření j
2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
3. Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)

Další témata, která se řešila:
4. Odpadové hospodářství
5. Regionální školství

Během projektu vznikla:

 Studie současného stavu
výkonu formou spolupráce. 

 Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

 Metodika spolupráce obcí

 Dodatek Strategie MAS Hustopečsko

 Pakt o spolupráci a partnerství

 Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 
úřadů“.

Číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

V našem regionu „MAS Hustopečsko“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako 
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v 

ačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina „MAS 
Hustopečsko“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v 
současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoř
drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s
prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si
sami hájí svá práva i zájmy. Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na 
platformě MAS Hustopečsko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí 
spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu 

né správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím 
platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS 
Hustopečsko, byla vybrána 3 nejdůležitější.

Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
Doprava a veřejná dopravní obslužnost
Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)

současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 
výkonu formou spolupráce. 

tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Hustopečsko

MAS Hustopečsko

Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Hustopečsko

legislativních řešení zaměřených na oblast MAS

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 

“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako 
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních 
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v 

ačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina „MAS 
Hustopečsko“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v 
současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V 
drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským 
prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si

e získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na 
platformě MAS Hustopečsko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí 
spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu 

né správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím 
platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS 

Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)

výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 

na platformě MAS a její aplikace v MAS Hustopečsko

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.




