
METODA LEADER

REFLEXE OBDOBÍ 2007-2013
PŘÍPRAVA OBDOBÍ 2014-2020

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí



Místní ak�ní skupiny
 Místní akční skupina (MAS) – mezisektorové partnerství, které

zaujímá venkovské území o velikosti od 10 tis. do 100 tis. obyvatel
 Právní formy:

 Obecně prospěšná společnost
 Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. 
 Zájmové sdružení právnických osob

 MAS v rámci dvou výzev žádaly o podporu svých Strategických 
plánů LEADER (SPL)

 Výběr SPL probíhal na základě hodnocení Hodnotitelskou komisí
tvořenou experty na rozvoj venkova a strategické plánování

 Celkem bylo vybráno k podpoře 112 MAS 



Implementace
 rozpočet osy IV LEADER: 5,2 mld. Kč

(5,6 % z celkového rozpočtu programu)
 Celkem proplaceno z osy IV

 2,9 mld. Kč (56 %)

 Opatření osy IV
 IV.1.1 Místní akční skupina
 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce



Implementace IV.1.1

Počet
DOTACE 
v mil. Kč

Zaregistrované žádosti  - realizace SPL 194 -

Schválené MAS 112 -

Proplacené ŽOP za režijní výdaje MAS 1 244 560,4



Implementace IV.1.2

Projekty Počet
DOTACE 
v mld. Kč

Zaregistrované 8 936 4,23

Schválené 6 638 3,02

Proplacené 4 503 2,09



Implementace IV.2.1

Projekty Počet
DOTACE 
v mil. Kč

Zaregistrované 278 771

Schválené 127 343

Proplacené 57 180



Výhody metody LEADER

 Partnerství na všech úrovních
 Budování kapacit
 Pružný nástroj 
 Program šitý na míru 
 Využití místních zdrojů pro naplnění společných cílů
 Vyšší stupeň odolnosti vůči korupci 
 Inovace, synergický efekt
 Podpora místní demokracie



Rizika metody LEADER

 Finanční náročnost
 Další úroveň v administrativním procesu
 Účelové zakládání místních akčních skupin a účelové

využití prostředků
 Omezené lidské zdroje zvláště u malých MAS
 Nedostatečné hodnocení



Implementace metody v období 2014-2020

 využití metody LEADER  bude možné i pro ostatní fondy 
SSR – obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou 
proto  zohledněny ve „společném“ nařízení

 strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou 
strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU 
fondů

 rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru

 navýšení režijních výdajů na 25% (z 20%)
 minimálně na metodu LEADER 5 % z rozpočtu (povinnost 

pouze pro EAFRD)



Spole�né nařízení pro fondy SSR – �lánek 28

Podmínky pro komunitně vedený místní rozvoj:
 vymezené subregionální území
 partnerství veřejného a soukromého sektoru (žádná ze 

zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích 
práv)

 podpora musí být v rámci fondů koordinovaná
 U multifondové strategie může být určen hlavní fond pro 

financování režijních výdajů MAS



Spole�né nařízení pro fondy SSR – �lánek 29

 stanovuje minimální požadavky na obsah strategie
 výběr strategií provádí hodnotitelská komise, která je 

odpovědná příslušným Řídícím orgánům
 první kolo výběru strategií musí proběhnout do dvou let 

od podpisu Partnerské dohody, další výběr nejpozději do 
konce roku 2017

 území MAS musí zahrnovat 10 000 – 150 000 obyvatel



Spole�né nařízení pro fondy SSR – �lánek 30

 stanovuje činnosti, za které je zodpovědná MAS
 budování kapacit
 výběr projektů v rámci implementace strategie (nastavení

procesu výběru a výběrových kritérií)
 vyhlašování výzev na příjem projektů
 kontrola projektů a určování výše dotace pro dané projekty
 monitoring a hodnocení plnění cílů strategie

 MAS může být příjemcem dotace v rámci své
integrované strategie



Spole�né nařízení pro fondy SSR – �lánek 31

 Podpora místního rozvoje zahrnuje:
 přípravnou podporu
 Implementaci strategie
 přípravu a provádění projektů spolupráce
 animace, informační a propagační akce
 režijní výdaje MAS

 Podpora režijních výdajů a výdajů na animace v území
nesmí přesáhnout 25 % z výdajů



Děkuji za pozornost!




