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Hodnocení rozvojových zásahů
na území obce
Ing. Vilém Pařil
Ing. Vilém Pařil – od
roku 2009 je odborným
asistentem na Katedře
regionální ekonomie a
správy ESF MU. Ve své
vědecké, výukové i
publikační činnosti se
zabývá především
problematikou
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ekonomie, hodnocením
účelnosti rozvojových
projektů a řízením a
kontrolou ve veřejné
správě.

Při realizaci rozvojových záměrů na municipální úrovni
dochází v území k nevratným změnám, proto by mělo být
celospolečenským standardem tyto změny dlouhodobě
plánovat, diskutovat a vyhodnocovat jejich účinky, neboť
krok špatným směrem může být zátěží pro obyvatele obce
i generaci, která bude následovat. Proto nabízíme také
zpracování hodnocení (evaluace) rozvojových záměrů
obce se specificky upravenou metodikou pro potřeby
daného záměru a možností dané výsledné dopady
zpracovat až na úroveň studie
proveditelnosti, multitikriteriálního hodnocení účelnosti či
analýzy nákladů a výnosů
(může se jednat o záměry typu
realizace lokální úrovně
systému územní ekologické
stability, realizace obchvatu
obce, revitalizace skládek,
revitalizace náměstí či návsi včetně urbanistického
a krajinářského posouzení).
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MAS – umělý konstrukt nebo
skutečný přínos?
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Za správnost jednotlivých textů v tomto newsletteru odpovídají autoři. Další šíření a
publikování těchto textů je možné pouze se souhlasem autorů.

Doc. PhDr. Jan Šelešovský Csc.
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mezinárodní
konference
„Meziobecní
spolupráce jako
moderní a efektivní
nástroj rozvoje
regionů „

Zajímá Vás meziobecní spolupráce a komunitní rozvoj, jejich možnosti a konkrétní
příklady, více? Podívejte se na internetové stránky IVS, stránky projektu
Mikroinovace.eu nebo se neváhejte obrátit přímo na náš tým s žádostí o nezávislou
a nezávaznou konzultaci.
KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Filip Hrůza
email: 99925@mail.muni.cz
telefon: +420 724 330 084
http://ivs.econ.muni.cz
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Jak známo, komunitní partnerství vzniklo na bázi iniciativy
Leader. Z tohoto důvodu někteří kritici EU v ČR zahrnují do
svého euroskeptického pohledu též kategorii místních
akčních skupin. Podle jejich názorů jde o „umělý“ evropský
konstrukt, který vede k plýtvání evropských prostředků,
„pokřivení“ tržního prostředí a ke korupci. Argumentují také
tím, že zde již existují dobrovolné svazky obcí a vznikem
MAS dochází k překrývání a duplicitě strukturních,
administrativních a projektových aktivit. Situace ale není tak
černobílá, jak se může zdát na první pohled.
… pokračování na další straně
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edukačně, výzkumně i
publikačně zaměřuje na
problematiku veřejných
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Zmíněnou kritiku nelze bagatelizovat, neboť v některých
případech bohužel k výše negativním jevům dochází, je
nesprávné ojedinělé případy zobecňovat. Místní akční
skupiny představují nezávislou strukturu či síť subjektů
veřejného a soukromého sektoru, které spolupracují na
rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory
z národních a evropských alokací.
Současné směřování MAS se opírá o priority nového
programového období 2014 -2020 a Strategii Evropa 2020.
Podpora MAS kromě Programu rozvoje venkova je
v novém programovém období doplněna a rozšířena i do
působnosti ostatních Evropských strukturálních a
investičních fondů, jejichž cestou bude možné využít
komunitně vedený místní rozvoj. V tomto smyslu je
důležitým požadavkem pro úspěšné rozvinutí MAS
především participativní přístup, analýza absorpčních
kapacit mikroregionu, zpracování strategií a akčních plánů
vycházejících
z místních
potřeb
reagujících
na
nezaměstnanost,
chudobu,
sociální
začleňování,
genderovou rovnost, ekologické výzvy a udržitelný rozvoj,
sociální podnikání, vzdělanostní společnost apod.
s využitím synergie aktérů místního partnerství. Jde o
propojování hospodářského rozvoje venkova s důrazem na
místní zemědělství, potravinářství, řemesla, venkovský
cestovní ruch, místní služby a životní prostředí.
Je sice skutečností, že MAS i DSO se utvářejí na určitém
územním prostoru, který je pojmově označován jako
mikroregion a z toho mohou vycházet určité podobnosti,
ale za ekvivalenty tyto dva pojmy nelze považovat. Ukazuje
se, že v současné době jsou spíše priorizovány struktury
MAS vzhledem k nepřehlédnutelným možnostem čerpání
evropských zdrojů pro území a subjekty daného
mikroregionu. Potence dobrovolných svazků jsou
restringovány
zdrojovými
možnostmi
neexistence
autonomních příjmových kanálů pro DSO. Vhodným
východiskem překonávajícím tato omezení je právě vstup
DSO do struktur MAS. Cesta některých MAS a dobrá praxe
na konkrétních příkladech ukazuje, že komunitní rozvoj se
zapojením
různých
subjektů
v daném
území
prostřednictvím MAS nabízí leckdy nová a zajímavá řešení
přínosný pro rozvoj (mikro)regionu.

Proč má smysl strategicky
plánovat?
Bc. Jana Tůmová

Strategické plánování, jakožto komplexní a dlouhodobý
proces a následně i dokument, bývá ze strany obcí, svazků
obcí a dalších územních celků mnohdy podceňován. Většina
obcí svůj strategický plán zpracovaný má, ten však bývá
neaktuální nebo nekompletní a neplní tak svoji funkci.
Přínosy spojené s jeho existencí a používáním tak jsou buď
omezené nebo téměř žádné. Proč a k čemu je vlastně
takový plán dobrý?
NEJBLIŽŠSÍ
AKCE

Bc. Jana Tůmová - je
výkonnou asistentkou
Institutu veřejné správy
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Přednáška profesora
sdnfůjn se uskuteční
na FSS dne 5.2.2015
AKTUÁLNÍ
PROJEKTY
Prezentace projektů
na shromáždní
Mikroregionu
Hrušovansko
Hlavní výhoda strategického plánu nespočívá pouze v jeho
vlastnictví, ale především ve způsobu a průběhu zpracování.
Obec si na základě tvorby strategického dokumentu ujasní
své priority, cíle rozvoje a definuje konkrétní opatření
vedoucí k jejich naplnění. Strategický plán také zaručuje
efektivní využívání omezených zdrojů, kterými obec
disponuje, jelikož přesně stanovuje, jaké cíle jsou pro obec
prioritní a vymezuje tak konkrétní prostředky na jejich
realizaci. Proto není možné, aby docházelo k případným
tlakům a prosazování zájmu jednotlivých skupin na úkor
zájmu většiny obyvatel. Díky existenci strategického plánu
se může zlepšit i pozice dané obce pro získání vnějších
finančních zdrojů. Obec tak může být schopna zajistit nové
investice, nová pracovní místa, přilákat potenciální
podnikatele, či návštěvníky a upevnit tak svoji image.

✔

plusový bod při
žádání o dotace na
různé projekty ve
městě

✔

přehledný a
dlouhodobý plán
rozvoje města (pro
občany a pro
investory)

✔

rozvoj města jako
plánovaný proces,
nikoliv dílo náhody

✔

snažší průchodnost a
realizace investičních
akcí

✔

výhoda pro přesnější
a dlohodobější
plánování
hospodaření města

✔

pomáhá cíleně
rozvíjet společenský
život ve městě

