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co největší možnou část na realizaci pro-
jektů žadatelů v jednotlivých výzvách, než 
aby peníze utápěli ve zbytečně vysoké režii.

SOLIDARITA VŽDY NĚCO STOJÍ
Ve snaze o co největší zjednodušení admi-
nistrativy bude nyní v Česku provoz MAS 
fi nancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu, v němž pro tento 
účel byly vyčleněny bezmála 2 mld. Kč. To 
představuje asi 11,5 % celkové předpoklá-
dané alokace MAS ze všech zdrojů. 

Je to hodně, nebo málo? Kdyby touto su-
mou mělo disponovat pouze 112 již osvěd-
čených místních akčních skupin s delší 
historií a zkušenostmi z realizace Strate-
gického plánu LEADER, zajisté by jim tyto 
peníze stačily.  

Jenže Sdružení místních samospráv, Ná-
rodní síť MAS a další regionální partneři usi-
lují o stoprocentní pokrytí venkovských ob-
lastí místními akčními skupinami. Tedy 
i těmi, které dosud stály mimo 112 podpo-
rovaných. »Jsem neotřesitelně přesvědčen 
o tom, že to je spravedlivé a správné roz-
hodnutí, ač bychom v případě výběru jen 

části MAS k podpoře my, coby „zkušené“ 
MAS mohly mít vyšší alokace, a tedy i více 
peněz na svůj vlastní provoz,« zdůrazňu-
je Radim Sršeň. Ostatně už se podle jeho 
slov prokázalo, že v těch členských zemích 
EU, kde existuje víceméně plošná podpora 
MAS, se metoda LEADER daleko úspěšněji 
rozvinula než v zemích, kde docházelo k se-
lektivnímu výběru pod 50 % území.

»Kromě toho vybírat místní akční sku-
piny k podpoře jen na základě kvality stra-
tegie, která někdy bývá pouze hezkou po-
hádkou na papíře, může být ošidné,« říká 
první místopředseda Sdružení místních 
samospráv a dodává: »Jsem proto nesmírně 
rád, že se podobné soutěži o „zlaté trencle“, 
která podle mého názoru do metody 
LEADER nepatří, vyhneme a dáme prostor 
všem venkovským oblastem mít tu čest s ní 
pracovat a „masky“ budeme hodnotit na 
základě jejich skutečné činnosti. Nicméně 
z toho bohužel také plyne, že na provoz 
MAS nebude dostatek peněz jen z alokace 
vyčleněné z IROP a budeme muset na po-
krytí své režie hledat jiné zdroje,« uzavírá 
Radim Sršeň.

»Novými zdroji« mohou být vyšší členské 
příspěvky nebo – jak se domnívá Radim Sr-
šeň – třeba také příspěvky krajů. Konkrétně 
v MAS Šumperský venkov, kde od samých 
jejích začátků vybírají od obcí po 12 koru-
nách za každého obyvatele a tisícikorunu 
od každého podnikatele (neziskové organi-
zace neplatí žádný poplatek), nyní uvažují 
o zvýšení poplatků na dvojnásobek. »Ně-
kdy mě mrzí, když starostové bez zaváhání 
platí do mikroregionů i několikanásobně 
vyšší příspěvky, ale zdráhají se více přispět 
„maskám“, které jsou pro jejich obce často 
užitečnější,« konstatuje Radim Sršeň.

S ohledem na fakt, že dotační prostřed-
ky nikdy nepokryjí všechny požadavky na 
provoz místních akčních skupin, budou se 
na pokrytí rozdílu podle poptávky aktivit 
vždy podílet také místní aktivní organizace 
a obce. Jednoznačně nelze určit, až na po-
krytí administrativních nákladů spojených 
s projekty LEADER, co je nutné krýt z dotací 
a co z příspěvků. Vždy půjde o vícezdrojové 
fi nancování,« uzavírá Václav Pošmurný.  ■

IVAN RYŠAVÝ

Václav Pošmurný: Dotace nikdy nepokryjí 
všechny požadavky na provoz MAS. Pro-
to se na pokrytí rozdílu podle poptávky 
aktivit vždy budou podílet také místní ak-
tivní organizace a obce. Jednoznačně ne-
lze určit, až na pokrytí administrativních 
nákladů spojených s projekty LEADER, co 
je nutné krýt z dotací a co z příspěvků. 
Vždy půjde o vícezdrojové fi nancování.

Martin Netolický: Členské příspěvky jsou 
vzhledem k dobrovolnosti MAS a jejich for-
mování také dobrovolné. Když MAS vzni-
kaly, bylo řečeno, že z toho pro jejich členy 
nepoplyne žádný peněžitý závazek a navíc 
získají hodně peněz. Pravda je to však jen 
částečně, což se ukazuje teď při výpadku 
evropských peněz. Kdo jiný než členové by 
se k problému měl postavit čelem.

Radim Sršeň: Česko je v období 2014–2020 
vlajkovou lodí metody LEADER/CLLD 
v celé Evropské unii. Máme největší rela-
tivní a dokonce také absolutní (i vyšší než 
Německo, Francie či Španělsko) množství 
peněz implementovaných přes »mas-
ky«. Moc bych si přál, abychom Evropě 
prokázali, že investice a sázka na metodu 
LEADER/CLLD je ta správná.
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