
„zdola-nahoru“ („bottom-up“). 

Metoda LEADER se řídí sedmi 

hlavními principy, ukotvenými 

v Nařízení Evropské komise č. 

1698/2005 ze dne 20.září 2005 o 

podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV/EAFRD), článek 61 

-  strategie místního rozvoje  
-  partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem ; 
-  přístup zdola; 
-  víceodvětvové navrhování 
a provádění strategie; 
- uplatňování inovačních 
přístupů; 
- provádění projektů 
spolupráce; 
-   vytváření sítí místních 

partnerství. 

Pojem LEADER je zkratkou 

francouzského „Liaison Entrée 

Actions de Développement de 

l´Économie Rurale“, tedy 

„Propojení rozvojových aktivit a 

venkovské ekonomiky“. Tato 

iniciativa Evropské unie vznikla jiţ 

roku 1991 s cílem dopomáhat 

k rozvoji venkovských oblastí 

cestou zapojení místních 

subjektů. Od roku 2003 jsou 

principy LEADER uplatňovány i 

při rozvoji venkova u nás, 

nejdříve jako pilotní projekty 

v rámci Programu obnovy 

venkova Ministerstva pro místní 

rozvoj, později v rámci programů 

LEADER ČR Ministerstva 

zemědělství a Operačního 

programu Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství.  

Ke vzniku iniciativy LEADER 

vedly především tyto cíle: 

-   zmírnit stále se zvyšující 

rozdíly v ţivotní úrovni mezi 

městy a venkovem, 

-  zamezit devastaci venkova a 

jeho přírodních zdrojů, zachvat 

jeho kulturní dědictví, 

-  zamezit odlivu venkovanů do 

měst, 

-  přímo podporovat venkov 

z rozpočtu EU bez výrazných 

finančích ztrát, 

-  aktivizovat venkov metodou 

Program LEADER EU u nás 

funguje prostřednictvím Místní 

akční skupiny Uničovsko, o.p.s.  

jiţ  od roku 2006, kdy byla 

zaloţena. 

V letech 2007–2013 by do 

našeho regionu mělo přijít kolem 

30 milionu korun, které podpoří 

místní malé projekty. Je známo, 

ţe malé obce mají mnohem 

sloţitější přístup k financování 

svých aktivit neţ velká města. 

Proto je dobré se zajímat o dění 

ve společnosti, tedy i o naši 

Místní akční skupinu Uničovsko, 

o.p.s. 

 Za období od roku 2008 aţ do 

března 2011 sekretariát MAS 

přijal a zadministroval v rámci 

šesti výzev celkem 54 projektů. 

Po administrativní kontrole 

sekretariátu MAS z nich vybrala 

hodnotící 

komise MAS celkem 36 projektů, 

 

Co je to LEADER?    

LEADER pomáhá měnit vzhled našich obcí 
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“Historie a příroda 

jako na dlani” 

 

 

 

LEADER pomáhá měnit vzhled našich obcí 

které prošly posléze i 

kontrolou na regionálním 

pracovišti Státního 

zemědělského intervenčního 

fondu (SZIF) v Olomouci a 

poté na centrálním pracovišti v 

Praze. Ţadatelé, kteří se 

přijdou ucházet se svým 

projektem o dotaci, s ním 

nejdříve projdou konzultacemi 

přímo na sekretariátu MAS a 

poté je projekt předán 

hodnotící komisi. Ta vybere 

projekty, které naplňují 

hodnotící kritéria, mají všechny 

náleţitosti a zároveň nejlépe 

splňují strategii rozvoje 

regionu.  

Nejvíce zástupců z řad ţadatelů 

tvoří obce, které také ţádají na 

finančně náročnější 

projekty,nejméně ţadatelů je 

pak z řad podnikatelů –

doposud se o dotaci ucházeli 

pouze čtyři. Jiná situace je s 

neziskovými a církevními 

organizacemi. Ty mají problém 

především s předfinancováním 

projektů, ale kdyţ se jim podaří 

potřebné finance si sehnat, 

jsou – nebo alespoň doposud 

byly – tyto projekty 

nejsloţitější na vyúčtování, 

protoţe se do nich zapojila  

spousta dobrovolníků a 

sponzorů, kteří pomohli 

úspěšně projekty zrealizovat . 

Celkem třiceti šesti úspěšným 

projektům byla smluvně 

přislíbena částka v celkové 

maximální výši 23 763 325 Kč. 

Z tohoto objemu peněz byla 

největší část jiţ proplacena cca 

18 mil. Kč. Mezi nejúspěšnější 

ţadatele patří obce  

Kontakty pro bliţší informace a 

bezplatné konzultace : 

 

Ing. Iveta Kopcová 

Projektový manaţer 

Tel 724 717 686 

e-mail: 

mas.unicovsko@email.cz 

kancelář - Medlov 194, 783 91 

uničov 

všem ţadatelům a dalším 

případným zájemcům o dění 

v regionu. Rádi Vám 

poskytneme informace o 

chystaných nových výzvách, 

které budou zveřejněny na 

www.mas.unicovsko.cz a další 

bliţší informace k financování 

svých aktivit. V sedmé výzvě se 

bude soutěţit o cca 5 mil. Kč. I 

vy můţete rozhodovat o dění 

ve vašem regionu.  

kdyţ celý projekt předfinancují 

a dodrţí podmínky dotace, pak 

peníze v dané výši dostanou 

zpět. Metoda LEADER, kterou 

naše MAS Uničovsko, o.p.s. 

vyuţívá, podněcuje k aktivitě a 

spoluodpovědnosti veřejnosti 

za dění v obcích a  v regionu. 

Naše Místní akční skupina má 

moţnost získávat na 

uskutečnění svých priorit 

finanční prostředky 

z programu LEADER. Evropská 

unie o tomto programu hovoří 

jako o nejefektivnějším a 

hlavně jako  o „nejčistším“ 

rozdělování peněz. Proč ? 

Protoţe o rozdělování peněz 

nerozhodují úředníci a 

výběrové komise v Praze nebo 

v Bruselu, ale členové 

v regionu. Tento program 

nedává moţnost korupci a ani 

manipulaci s výsledky. Kontrola 

strany MAS je 

nejtransparentnější dozorčí 

orgán. O administraci ţádostí a 

o komunikaci s danými 

subjekty se stará projektový 

tým a bezplatně je k dispozici  

Nová Hradečná, Dlouhá 

Loučka, Paseka, Šumvald, 

Újezd, Troubelice a neziskové 

organizace z obce Medlov. 

Systém financování projektů je 

takový, ţe při podepsání 

Dohody o dotaci mezi 

ţadatelem a SZIF má ţadatel 

garantovanou částku, na 

kterou si zaţádal, resp. na tu, 

která mu byla přidělena 
hodnotitelskou komisí MAS. 

Tato Dohoda se podepisuje 

ještě před realizací a pro 

ţadatele představuje jistotu, ţe 

Caption 

describing 

picture or 

graphic. 

M A S  U N I Č O V S K O  

mailto:mas.unicovsko@email.cz
http://www.mas.unicovsko.cz/
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Místní akční skupiny (MAS, 
z angl. „Local Action Group“ – 
„LAG“) jsou založeny na 
principu partnerství a 
spolupráce veřejného, 
soukromého a neziskového 
sektoru na místní úrovni. 
Místní akční skupiny tvoří tedy 
zástupci obcí, místních 
podnikatelů, neziskových 

organizací a aktivní občané. 
Z hlediska právního postavení 
jsou to neziskové organizace, 
nejčastěji občanská sdružení 
(o.s.) a obecně prospěšné 
organizace (ops). Jedná se tedy 
o jistou formu 
institucionalizovaného PPP 
(Public-Privat Partnership – 
partnerství veřejného a 
soukromého sektoru). 
Území jednotlivých MASek musí 
být celistvé a musí jej obývat 
mezi 10 a 100 tisíci obyvateli, 
s vyloučením měst nad 25 tisíc 

obyvatel, přičemž každá obec 
může náležet pouze do jedné 
MAS. 
Každá MAS pro své území 
zpracuje mezisektorovou 
rozvojovou strategii, kterou 
schválí všichni její členové. 
Důležitá je také dostatečná 
administrativní kapacita  pro 
realizaci strategie. 
Na území ČR deklaruje práci 
metodou LEADER kolem 160 
MAS. 

rozvoje venkova – opatření 4.2.1. 

Spolupráce. Hlavním cílem projektu 

je propagace regionální značky 

„Haná regionální produkt“ na území 

zapojených MAS. Součástí projektu 

bude pořádání akcí a workshopů 

spojených s prodejem 

certifikovaných produktů 

v regionech partnerských MAS. 

Dále bude zorganizován seminář 

pro výrobce a budou vydány 

Místní akční skupiny Moravská cesta 

(Litovelsko-Pomoraví), o.s., MAS – 

Partnerství Moštěnka, o.s., 

Uničovsko, o.p.s. a Prostějov 

venkov o.p.s. dlouhodobě 

spolupracují na bázi výměny 

zkušeností, poradenství a částečně 

na společných projektech. Novou 

společnou aktivitou by měl být 

projekt "Nová energie pro 

regionální značku " z Programu 

propagační materiály. 

Hlavním cílem 

regionálního značení 

výrobků je zviditelnit 

region Haná a vyuţít 

jeho 

socioekonomických 

výhod.  

 

Na společném projektu budou spolupracovat čtyři partnerské 

MAS 

 

“Kdo z nás 

může, ten 

pracuj, 

abychom lepší 

vlasti dochovali 

potomkům, než 

nám od předků 

zůstavena.” 

Josef Jungman 
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Značení je určeno  nakupujícím 
v regionu – turistům, kteří 
objevují region a užívají se jeho  
 

 
MAS Uničovsko, o.p.s. 
Ing. Iveta Kopcová 
Projektový manažer 
 

Telefon 724 717 686 

e-mail: mas.unicovsko@email.cz 

Regionální výrobci a farmáři, ozvěte se !!! 

Hledáme výrobce a farmáře, kteří mají co nabídnout a 

nechtějí zůstat utajeni svému okolí. Nabízíme jim moţnost 

propagace na internetových stránkách a získání značky 

„HANÁ – regionální produkt“. Nebojte se a dejte o sobě 

vědět, prozraďte, co děláte a čím je váš výrobek výjimečný. 

Pekaři, kováři, řezbáři, farmáři, keramici a další zruční 

řemeslníci se mohou přihlásit sami nebo o nich můţe dát 

vědět kdokoliv. Máte svůj oblíbený obchůdek s domácím 

pečivem, klobáskami, keramikou nebo koţenými výrobky,,,? 

Napište nám o tom nebo zavolejte. 

Víte o nějakém zemědělci, který nabízí produkty ze 

svých zahrad, polí, stájí a dvorů ?   

Dejte nám o něm vědět.  

V Uničovsku nebo-li v obcích Nová Hradečná, Medlov, 

Dlouhá Loučka, Troubelice, Šumvald, Lipinka, Újezd, Paseka  

je totiţ určitě hodně šikovných lidí, kteří si zaslouţí, aby se o 

nich vědělo.  

Ing. Iveta Kopcová 

Kontakty pro bližší informace a 
bezplatné konzultace  

Na společném projektu budou spolupracovat čtyři 

partnerské MAS 

 

Organization 

 

www.masunicovsko.cz 

Výrobci získají díky značce různé 
výhody, zejména jednotnou 
propagaci své produkce, nové 
kontakty a možnost nové formy 
spolupráce.  

atmosféru novým netradičním 
způsobem a místním obyvatelům, 
kteří mohou nákupem značených 
výrobků podporovat „své“ místní 
výrobce.  
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