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MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ 

Zpráva o realizaci projektu 

Na území MAS ORLICKO a dalších 71 místních akčních skupin byl úspěšně realizován projekt „MAS 

jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních 

samospráv ČR (dále jen SMS) a partnerské MAS z celé republiky. Více informací o aktivitách SMS je 

k dispozici na jeho webových stránkách http://www.smscr.cz/cz/o-sms-cr.  

Spolufinancování projektu bylo realizováno prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Cílem projektu byla podpora široké meziobecní spolupráce na platformě MAS. Fyzická 

realizace v území MAS proběhla mezi 1. 10. 2014 a 30. 11. 2015.  

V rámci projektu se zúčastněné MAS mohly zapojit do bližšího popisu a návrhu řešení efektivnější 

spolupráce v pěti tématech (případně zvolit další témata dle regionálních specifik). MAS ORLICKO se 

prioritně zaměřila na témata v textu zvýrazněná: 

 Téma číslo 1 – Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  

 Téma číslo 2 – Regionální školství 

 Téma číslo 3 – Odpadové hospodářství 

 Téma číslo 4 – Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

 Téma číslo 5 – Zaměstnanost 

Hlavním výstupem projektu se stala Studie spolupráce obcí v MAS ORLICKO, jež je přílohou této 

zprávy.  Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy a návrh 

jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS, metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS 

pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a také koncepční návrh legislativního řešení 

meziobecní spolupráce na platformě MAS.  

Jedním z důležitých výstupů projektu bylo také vydání publikace „Jak se vám líbí náš venkov“ – jakési 

kuchařky příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce z celé ČR.  

Pro starostky a starosty z území MAS ORLICKO bylo uspořádáno několik společných akcí, o kterých 

jsme Vás průběžně informovali a jichž jste se také v hojné míře sami účastnili: 

 Workshop „Evropské fondy po lopatě“ – Hradec Králové, 30. 1. 2015 

 Kulatý stůl č. 1 (část I.) – České Libchavy, 19. 2. 2015 

 Kulatý stůl č. 1 (část II.) – Letohrad, 24. 2. 2015 

 Kulatý stůl č. 2 – České Libchavy, 22. 9. 2015 

 Workshop „Evropské fondy a MAS (podruhé) a po lopatě“ a závěrečná konference projektu 

– České Heřmanice, 18. 11. 2015 

Na tomto místě děkujeme všem starostům za cenné připomínky do diskuse a podklady pro tvorbu 

Strategie spolupráce obcí v MAS ORLICKO. Těšíme se na spolupráci v následujících letech! Pevně 

doufáme, že MAS i nadále zůstane důležitou platformou pro diskusi o aktuálních tématech našeho 

regionu a aktivní spoluprací se všemi aktéry z území napomůže jeho harmonickému rozvoji.   
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