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Kraj Vysočina 

Kolik MAS v Kraji Vysočina 
působí?

Kraj Vysočina je venkovský 
region, a je tedy celý pokrytý 
územím místních akčních skupin. 
Výjimkou jsou dvě největší města 
Jihlava a Třebíč, která mají více než 
25 tisíc obyvatel. V kraji působí 
16 místních akčních skupin, které 
spadají pod Národní síť místních 
akčních skupin a všechny aktiv-
ně rozvíjejí své území. Kromě 
realizace strategií prostřednictvím 
projektů žadatelů jsou MAS aktivní 
i v rámci vlastních projektů. Rea-
lizují například obnovy studánek, 
pomáhají lesníkům s administrací 
žádostí o dotace v boji s kůrovcem, 
pořádají soutěž o nejhezčí vánoční 

stromeček, výtvarné i sportovní 
soutěže, dále jsou aktivní ve strate-
gickém plánování v oblasti vzdělá-
vání, sociálních služeb a cestovního 
ruchu. Na území Vysočiny jsou 
také pořádány různé festivaly, trhy 
a cyklovýlety.

S jakými finančními prostředky 
mohou počítat na své projekty 
MAS v Kraji Vysočina do konce 
programového období 2014 až 
2020?

Místní akční skupiny v Kraji 
Vysočina mají na realizaci strategií 
zhruba 1,2 miliardy korun.

Daří se získávat finance i z jiných 
zdrojů než jen z fondů EU?

Kromě evropských dotací 
využívají MAS národní a krajské 
zdroje, ale tyto finance jsou spíše 
minoritní. MAS samozřejmě využí-
vají i zdroje z další vlastní činnosti 
či z příspěvků od svých členů.

Jaké nejzajímavější projekty 
MAS v Kraji Vysočina připravují 
nebo již realizují?

V kraji je mnoho zajímavých 
projektů a je těžké vybrat ty „nej“. 
Mezi nejzajímavější spadají projek-
ty z oblasti sociálního podnikání. 
Zde mohu zmínit například umělec-
kou kavárnu Cafe-art Oko v Havlíč-
kově Brodě nebo Krámek s dobro-
tami v Malči, který zároveň slouží 
jako kavárna a místo komunitního 

Obce patří mezi 
hlavní hybatele,
chválí si spolupráci Gustav charouzek, 
člen výboru Krajské sítě místních 
akčních skupin Kraje vysočina



Přesah dO zahraniČí
Vysočina Tourism využila setkání 
také pro představení zcela nově 
vydané tiskoviny Hrady, zámky 
a historické objekty na Vysočině 
a k nabídce k účasti na společných 
marketingových aktivitách a čin-
nostech přeshraničního charakteru, 
neboť svou pozornost orientuje také 
na návštěvníky z jiných zemí.

„V současné době končí projekt 
s názvem Památky žijí podpořený 
z programu přeshraniční spoluprá-
ce Interreg V-A Rakousko–Česká 
republika, jehož součástí je finanční 
podpora zajišťovaná právě ze strany 
Vysočina Tourism. Do tohoto 
projektu zaměřeného na podporu 
turistiky orientované na kulturně-
historické památky v česko-ra-
kouském příhraničí se zapojilo 
29 vysočinských hradů, zámků, 
klášterů a měst s hradbami,“ řekla 
Jana Fischerová.

„Kraj Vysočina je sám vlast-
níkem několika objektů tohoto 
typu. Zmínit určitě musím v první 
řadě zámek v Třebíči, památku 

UNESCO, která prošla celkovou 
rekonstrukcí. Hrad Roštejn, kde se 
letos otevírají nové expozice, nebo 
hrad Kámen a tamní sbírku motocy-
klů. Vysočina se pyšní hned třemi 
památkami zapsanými na Seznam 
světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Tyto destinace 
návštěvníci většinou znají, naším 
cílem je představit i méně zná-
má, ale neméně okouzlující místa 
v kraji. Rádi bychom využili užší 
spolupráce se správci památkových 
objektů k možnosti jejich další 
propagace. V tom by měl pomoci 
i nově spuštěný turistický portál 
www.vysocina.eu, kde uživatelé 
najdou mnoho dalších informací 
o turistických cílech, tipy na výlety 
či kulturní akce často konané právě 
i na hradech a zámcích v kraji,“ 
podotkla Jana Fischerová. ●

Anna Burdová

jana fischerová, 
náměstkyně 
hejtmana pro 
oblast kultury, 
památkové péče, 
cestovního ruchu 
a mezinárodních 
vztahů:
Považujeme za 
důležité, aby 
partneři na území kraje o sobě věděli 
a mohli propojit svoje aktivity.
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setkávání. V Krucemburku pro-
běhla modernizace výroby řeznic-
kých a uzenářských výrobků díky 
pořízení nových, moderních strojů. 
V Humpolci se realizuje projekt 
polyfunkčního komunitního centra, 
které bude sloužit humpoleckým 
spolkům a kulturním i společen-
ským akcím, ale také jako zázemí 
pro poskytování sociálních služeb.

Můžete představit nějaký úspěšný 
projekt výjimečný v celostátním 
srovnání?

MAS Královská stezka se 
podařilo v rámci projektů spoluprá-
ce s MAS z Anglie zavést tradici 
pořádání gastrofestivalu, který je 
největší společenskou akcí v Ha-

brech a širokém okolí. Na festival 
se sjíždějí kuchaři, vinaři, regio-
nální producenti potravin, k vidění 
jsou kuchařské a barmanské show 
a je zde i mnoho zábavních atrakcí 
pro děti (ninja dráha, skákací hrad, 
malování na obličej). Akci navštíví 
zhruba 2 000 lidí.

Další akcí, kterou organizu-
jí MAS Havlíčkův kraj a MAS 
Královská stezka bez dotační 
podpory, je Čistá řeka Sázava na 
Vysočině. Do této environmentální 
a vzdělávací akce se zapojují školy 
i veřejnost. Letos již proběhl  
10. ročník a průměrný počet dob-
rovolníků na úseku Kraje Vysočina 
se blíží počtu 1 000. V rámci této 
akce se čistí břehy a dno řeky, ale 
také její přítoky a přilehlá veřejná 
prostranství.

Jak hodnotíte spolupráci MAS 
s vedením Kraje Vysočina?

S Krajským úřadem Kraje 
Vysočina spolupracujeme velmi 
intenzivně na mnoha platformách, 
stěžejní jsou však regionální stálá 
konference, pracovní skupiny a ex-
pertní skupiny se zaměřením na 
regionální rozvoj, rozvoj venkova, 
chytrá řešení, cestovní ruch. Podpo-
ra MAS v kraji není finanční, avšak 
velmi kvitujeme i spolupráci na na-

šich tématech, nápadech a podporu 
v řešení problémů MAS.

Jak se daří do činnosti MAS 
v kraji zapojovat místní podni-
katele?

Spolupráce s podnikateli se 
slibně rozvíjí. Podařilo navázat kon-
takty s hospodářskou komorou, ke 
spolupráci velmi přispívají rovněž 
výzvy v Programu rozvoje venko-
va pro nezemědělské podnikatele. 
Potřebu spolupráce s podnikateli 
a jejich zapojování do plánování 
si zástupci MAS i obcí stále více 
uvědomují.

Jaká je podpora činnosti MAS ze 
strany obcí?

Obce jsou zastoupeny v orgá-
nech MAS, podílejí se na směřová-
ní rozvojových strategií MAS, hrají 
důležitou roli ve výběru projektů 
a podílejí se tak na rozhodování 
o přidělování dotací žadatelům v re-
gionu. Ve většině MAS obce při-
spívají na činnost a animaci MAS 
formou příspěvku na obyvatele. 
Od začátku působení MAS v kraji 
působily obce jako jedny z hlavních 
hybných sil v činnosti jednotli-
vých místních akčních skupin při 
nastavování rozvoje venkova. MAS 
nezapomínají na obce ve svých 
strategiích a podpoře. Pro MAS je 
však čím dál složitější zacílení vý-
zev na malé obce. Nyní se bojíme, 
že podpora především pro malé 
obce v Kraji Vysočina bude stále 
nedostupnější, neboť Kraj Vysočina 
se v rámci NUTS II Jihovýchod 
kvůli bohatému Brnu a okolí dostal 
do přechodových regionů, což 
znamená významné snížení míry 
dotace a vyšší spolufinancování ze 
strany obce. Pokud chce Minister-
stvo pro místní rozvoj realizovat 
účinně politiku soudržnosti, tedy 
takovou, aby se nezvyšovaly rozdí-
ly mezi regiony, je třeba podpořit 
spolufinancování žadatelů z Kraje 
Vysočina z národních financí.

Do jakých oblastí by bylo třeba 
v Kraji Vysočina nejvíce inves-
tovat, kde je dotační podpora 
nejvíce potřeba?

Nelze jednoznačně říci, kde je 
potřeba investic největší. Dotační 
podpora je nutná u větších investic 
v rámci základní infrastruktury 
v obci – vodovody, kanalizace, 
čistírny odpadních vod, cyklotrasy, 
vysokorychlostní internet atp. Dále 
je nezbytné investice směrovat do 
oblasti sociálních služeb, a to jak na 
zlepšení péče, tak i infrastruktury. 
Také je nutné podpořit vzdělávání, 
sport, kulturní a společenské aktivi-
ty. Vzniká zde nutnost reagovat rov-
něž na pokročilou dobu a zavádět 
tzv. chytrá řešení v oblasti dopravy, 
medicíny, bydlení, životního pro-
středí atd. i do venkovských oblastí. 
To by mělo vést k udržení lidí na 
venkově.

Kraj Vysočina má co nabídnout 
také turistům. V tomto směru ale 
chybí investice do infrastruktury, 
zvyšování kvality ubytovacích 
a stravovacích zařízení a také do 
propagace našeho regionu, do 
tvorby regionálních destinačních 
oblastí.

Mělo by podle vás v příštím 
programovém období 2021–2027 
dojít k nějaké změně v pravidlech 
přidělování evropských dotací či 
v pravidlech fungování MAS, aby 
mohly MAS připravovat a rea-
lizovat projekty na svém území 
ještě lépe a efektivněji než dosud?

Pro efektivnější fungování MAS 
je nezbytné zjednodušení adminis-
trace a snížení nároků na dokládání 
ze strany řídicích orgánů. Částeč-
ným řešením by bylo jednotné vy-
kazování v rámci všech operačních 
programů, tedy jejich sjednocení 
a jednotné elektronické prostředí. 
Dále by bylo vhodné zvážit zjedno-
dušení metodik a jejich konzistenci 
v čase, tedy nedělat změny každý 
půlrok. Jako nezbytné vidím zjed-
nodušené vykazování výdajů MAS 
či koordinaci pravidel projektů 
spolupráce s okolními zeměmi.

Je nezbytné považovat všechny 
aktéry zapojené do rozdělování 
dotačních prostředků za sobě rovné 
a hledat společnou cestu k realizaci 
strategie a projektů. ●

(red)

zástuPci Mas i Obcí si stále více uvědOMují 
POtřebu sPOluPráce s POdniKateli.




