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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá specifickým postavením Místní akční skupiny (MAS) jako 

neziskové organizace, která je z hlediska právní subjektivity suverénní avšak z podstaty 

svého poslání podléhá regulacím státního aparátu. Autor pomocí dvou případové studie 

popisuje vzniku MAS v souvislosti s procesem profesionalizace, který shledává jako 

nezbytný. Autor dále analyzuje tento proces ve kterém ve věnuje vztahu mezi snahou 

o zvyšování sociálního kapitálu na daném území a státními byrokratickými opatřeními. 

Abstract

This thesis deals with the specific status of the Local Action Group (LAG), a nonprofit

organization that is in terms of the legal personality of the sovereign but from the nature

of its mission, subject to the regulations of the state apparatus. By using two case study

describes the formation of MAS in connection with the process of professionalization,

which finds as necessary. The author also analyzes the process which focuses on the

relationship  between  efforts  to  increase  social  capital  in  a  given  territory  and

government red tape.
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Úvod

Z historie bychom se měli poučit, že demokracie nemůže přežít, pokud se ocitne

v rukou specialistů, kteří pracují pro občany, místo aby pracovali s občany. (Hemingway

1999: 162.) 

1. Úvod do problematiky

Ve  své  práci  se  budu  zabývat  občanskou  společností  rozvíjející  venkovské

prostředí.  Konkrétně se zaměřím na Místní akční skupiny,  které se staly populárním

prostředkem komunikace potřeb místního obyvatelstva v daných oblastech. V současné

době Místní akční skupiny (MAS) pokrývají významnou část území České republiky.

Podle  národní  sítě  MAS  je  k 1. 1. 2015  evidováno  pouze  5,3 %  obcí,  které  nejsou

zapojené  do  MAS.  V budoucnu  je  s tímto  konceptem  počítáno  jako  s efektivním

způsobem  jak  financovat  venkov.  (Skála 2011)  MAS  funguje  jako  politická  aréna

(platforma)  pro  různé  zástupce  z  prostředí  veřejné  správy  (starostové,  zastupitelé),

podnikatele, neziskové organizace a aktivní občany z dané lokality. MAS je prostředek

jak uplatňovat metodu Leader.  Tato metoda je využívána Evropskou unií  pro rozvoj

svých  regionů.  Je  to  způsob  jak  administrovat  čerpání  finančních  zdrojů  z  fondů.

Metoda  si  získala  uznání  a  je  s  ní  počítáno  v budoucnu  jako  s  nosnou  strategií

regionálního rozvoje. Rozhodl jsem se tedy zkoumat MAS, jako neziskové organizace,

sdružující aktéry z různého socioekonomického prostředí s cílem udržitelného rozvoje

venkovského regionu v dané oblasti. I přes obecný trend urbanizace a dostředivých sil

ekonomických center velkých českých měst zejména Prahy, zůstává venkov důležitým

a v  naší  zemi  nadprůměrně  populačně  zastoupeným regionem.  (Skála 2011)  Metoda

Leader má za cíl pozvednout venkov jako místo nabízející možnost kvalitního života

obyvatel a jako plnohodnotného partnera pro městské oblasti. Koordinovat tuto národní

politiku  pomocí  metody  Leader  znamená  zapojit  samotné  obyvatele  dané  oblasti

a uplatňovat tak princip tvorby politiky rozvoje ze zdola nahoru (vertikální rovinou)

a zároveň na principu partnerství (horizontální rovinou).  Koordinace a  implementace

této  metody  vyžaduje  určité  nároky  na  práci  Místních  akčních  skupin.  Zejména

v souvislosti s administrací metody Leader včetně jejího financování z fondů Evropské

unie.  Splnění  těchto nároků je  spojené  s  procesem,  který  nazývám profesionalizace.
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Mým  úkolem  je  zaměřit  se  na  způsob  jakým  se  začínající  Místní  akční  skupiny

vypořádávají s těmito nároky a jak probíhá proces profesionalizace vzhledem k povaze

principů metody Leader.

2. Výzkumný cíl

Mým  cílem  bude  sledovat  a  analyzovat  proces  vzniku  a  fungování  dvou

začínajících Místních akčních skupiny a popsat proces označený jako „profesionalizace

neziskové organizace“ a zaznamenat důsledky tohoto procesu. Mojí snahou bude popsat

vztah mezi profesionalizací MAS, ziskem finančních prostředků a rozvojem spolupráce

aktérů v rámci dané komunity. V teoretické části se pokusím vysvětlit specifika Místní

akční skupiny jako neziskové organizace a na základě východisek v teoretické části se

společně  s  empirickými  daty  pokusím  sestavit  model  profesionalizace  MAS.

Profesionalizace MAS se jeví jako nezbytný proces pro úspěšnou implementaci metody

Leader. Hypotéza zní: Profesionalizace MAS je nezbytný proces pro její funkčnost.

Další  hypotéza,  kterou  budu  ověřovat  zní:  Profesionalizace  MAS  se  skládá

z kombinace  snahy  koncentrovat  sociální  kapitál  ve  vznikající  struktuře  organizace

a zavedení byrokratických principů do struktury organizace MAS. 

3. Základní výzkumné otázky

Dokáže MAS naplňovat principy metody Leader, aniž by se profesionalizovala?

Jakou změnu ve fungování MAS způsobuje schválení SCLLD?

Jakou roli hraje profesionalizace MAS pro schválení strategie SCLLD?

4. Předešlé výzkumy

Moje  prvotní  představa  byla  rozporovat  principy  metody  Leader  (obsahující

snahu  zvyšovat  sociální  kapitál  místního  partnerství)  s  principy  profesionalizace

(obsahující byrokratické mechanismy) jako navzájem se vylučující. Hledal jsem práci,

která by se tomuto tématu podobala. Nicméně jsem během shromažďování informací

na toto  téma zjistil,  že  MAS fungují  profesionálně  a proto  tyto  dva  principy musejí

spolu koexistovat v nějakém vztahu.   

Narazil  jsem  na  mnoho  prací  soustřeďující  se  na  přínos  metody  Leader

a důležitost sociálního kapitálu při fungování MAS. Začal jsem pochybovat o možnosti
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konfrontace sociálního kapitálu s ubíjející byrokratizací profesionalizované či expertně

řízené MAS. 

Nakonec jsem objevil diplomovou práci, která je nazvaná: „Potenciál sociálního

kapitálu pro rozvoj venkova“ jejímž autorem je Vít Skála. Autor se dále ve své rigorózní

práci  zabývá  teoretickým  backgroundem,  který  má  posloužit  při  dalším  bádání

a potvrzení hypotézy: „Sociální kapitál je klíčovým faktorem, který umožňuje efektivní

řešení  problémů  venkovských  obcí“.  Autor  si  ve  své  práci  stěžuje  na  byrokratická

opatření, která mohou zvyšování sociálního kapitálu škodit. Inspiraci jsem dále hledal

v práci  Barbory  Holé  nazvané:  „Profesionalizace  z  pohledu  aktérů  NGO“  a textu

Michala Soukupa, který měřil sociální kapitál MAS v případové studii. Jako významný

zdroj  informací mi posloužila práce Magdalény Šťovíčkové Jantulové,  která  pomocí

případových  studií  charakterizovala  proces  a  dopady  profesionalizace  neziskových

organizací. 

Pojmy a hodnotová východiska

1. Metoda Leader

LEADER (z francouzštiny Liasions Entre Action du Développement

Economique  Rural,  přeloženo  jako  Propojení  venkovské  ekonomiky  a  rozvojových

akcí.) je především nástroj využívající princip rozvoje zdola-nahoru zahrnující energii

a zdroje všech, kteří mohou přispět k procesu rozvoje venkova vytvořením partnerství

na místní  sub-regionální úrovni mezi  veřejným, soukromým a občanským sektorem.

(Wade, Rine 2008: 2)

2. Historie regionální politiky a metody Leader v Evropské perspektivě

Regionální  politika  Evropské  unie  vzešla  ze  snahy odstraňovat  rozdíly  mezi

hospodářskými politikami jednotlivých členských států a vyrovnávat tak životní úroveň

a hospodářský růst. Ve své prvotní podobě se s ní setkáváme již v roce 1957 a to v rámci

Římských smluv. Ty daly vzejít fondu zabývajícímu se hlavně politikou zaměstnanosti –

Evropský  sociální  fond  (ESF).  Nejednalo  se  tedy  cíleně  o  regionální  politiku  jako

takovou  ale  myšlenka  zmírňovat  regionální  nerovnosti  byla  implicitně  obsažena  již
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v této podobě. V průběhu dalších let se objevily změny v podobě společné zemědělské

politiky,  které  znamenaly vznik Evropského zemědělského podpůrného a garančního

fondu  v  roce  1962  (EAGGF).  Tento  fond  se  z  počátku  věnoval  výhradně  otázkám

zemědělství, později však začal také řešit otázku rozdílného stavu venkova, jeho rozvoj

a podporu v různých regionech. Fond zřízený v roce 1975 byl prvním fondem určeným

výhradně  pro  regionální  rozvoj  –  Evropský  fond  pro  regionální  rozvoj  (ERDF)  se

zabýval  zejména  zlepšováním  infrastruktury,  turistického  ruchu,  obnovy  kulturních

památek apod. Regionální politika je v současnosti jedním z hlavních témat Evropské

unie. (zdroj: evropské strukturální fondy.cz) Regionální politika se dostala do popředí

na konci  osmdesátých  let  a  to  díky  vstupu  nových  členských  států,  které  nebyly

na takové ekonomické úrovni jako zbylé členské země. Do Evropského společenství

vstoupily  země  Řecko,  Portugalsko,  Španělsko  a  právě  v  této  době  se  setkáváme

s explicitním  požadavkem  na  podporu  regionální  politiky  právě  z  výše  zmíněných

fondů. Další změnou byla Maastrichtská smlouva jenž formulovala snahu o udržitelný

rozvoj regionů a posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Shromáždění regionů

Evropy  se  přeměnilo  na  Výbor  regionů,  který  sdružuje  zástupce z  daných  regionů

a místních  samospráv  a  poskytuje  jim konzultační  právo.  Tímto  způsobem se  začal

v regionální  politice  uplatňovat  princip  subsidiarity.  Evropský  fond  pro  regionální

rozvoj  a  Evropský  sociální  fond  dostaly  označení  tzv.  Strukturálních  fondů  a  ty

doplněné o Fond soudržnosti znamenají základní finanční nástroj regionální politiky, tak

jak ji známe dnes. (Soukup 2014: 8) Metoda Leader začala být silně doporučována už

při  samém  začátku  uvědomování  si  důležitosti  regionální  politiky.  Kromě  velkých

investic  většinou  jen  ve  větších  městech  a  podpory  zemědělců,  kteří  museli  začít

konkurovat velkým supermarketům, se otočila pozornost poprvé také na ostatní místní

(ne jen regionální) obyvatele (aktéry) venkova. Bylo to na začátku devadesátých let, kdy

se mnoho lidí z venkova stěhovalo do měst. Komisařem EU pro zemědělství byl v té

době Ray Mac Sharry z Irska. Program Leader byl poté předveden v roce 1991 jako

iniciativa  Evropské  unie.  Program byl  řízen  přímo z  Bruselu  a  umožňoval  místním

sdružením pomocí  akčních  plánů čerpat  finanční  zdroje  přímo z bruselského fondu.

Sdružení se tak mohla vyhnout dozoru na národní úrovni, což je ukázka decentralistické

vlastnosti  tohoto programu. První programové období (1991-1995) přineslo pozitivní

výsledky.  Druhé  období  bylo  označeno  jako  Leader  II  (1996-1999).   Následující

iniciativa Leader + byla rozpracována v období od 2000 do 2006, kdy byla dokončena.

Přinesla  určitá  administrativní  zjednodušení  a  opatření  v  rámci  rozšířené  EU-25.
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Metoda Leader si od té doby začala žít vlastním životem a stala se užívaným nástrojem

i v rozvojových zemích. (Wade, Rinne 2011: 9)  

2.1. Strategické veřejně politické dokumenty (dále strategické VPD)

Hlavním smyslem těchto  dokumentů  je  inspirace  pro  tvorbu  a  implementaci

právních  VPD.  Znamená  to  co  nejpřesněji  definovat  cíle  (krátkodobé,  dlouhodobé)

a způsob,  jakým jich lze dosáhnout.  Dokumenty se mění  v návaznosti  na měnící  se

veřejně politický problém,  jsou do značné míry otevřené  a  upravované a  je  pro ně

typická vysoká míra zapojení a různorodosti aktérů.(Veselý, Nekola 2007: 53).

2.2. Hierarchie strategických VPD

Podle Simona Hixe, který se zabývá teorií víceúrovňového vládnutí, se Evropská

unie  chová  jako  politický  systém.  Klíčovou  otázkou  současného  výzkumu EU jako

politického  systému  je  problém  vládnutí,  který  zahrnuje  proces  politického

rozhodování,  implementace  a  posuzování  pravidel.  (Fiala  a  kol.  2007: 153-154)

K tomuto účelu jsou sestavovány strategické VPD, které svojí povahou sestupují podle

teorie  víceúrovňového  vládnutí  na  lokální  úroveň  horizontální  i  vertikální  osou.

V našem případě  se  jedná  o  „Strategii  udržitelného  rozvoje  EU“,  ze  které  vychází

„Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, z něhož čerpá „Národní strategický plán

Leader  2014+“,  ze  kterého  vycházejí  jednotlivé  „Strategie  komunitně  vedeného

místního rozvoje“ (SCLLD) jednotlivých Místních akčních skupin.  

3. Principy metody Leader

Filosofie  této  metody spočívá v komunitním plánování  založeném na vizích,

zkušenostech a energii lidí, kteří v daném území žijí, pracují nebo jsou s ním nějak jinak

spojení.  Lidé  znající  místní  socioekonomické  poměry  mohou  přesněji  a  citlivěji

identifikovat  silné  a  slabé  stránky  svého  území  a komunity.  Princip  subsidiarity  je

příležitost  jak  efektivně  využít  potenciálu  místní  komunity  při  tvorbě  jednotlivých

politik cílených na venkovské oblasti.  (Wade, Rinne 2011) Metoda staví na principu

partnerství  a  integračním přístupu ve snaze obsáhnout  a  zapojit  tak  co největší  část

komunity  z  různého  socioekonomického  prostředí.  Platformou  pro  realizaci  těchto

principů je zvláštní typ dobrovolného uskupení veřejného, soukromého a občanského

sektoru. Toto uskupení se označuje jako „Místní akční skupina“ neboli MAS. Název je
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odvozen z anglického „Local action group“ LAG. Partnerstvím mezi sektory veřejným,

soukromým a  občanským lze  zajistit  kompetentnost  pro  tvorbu a  realizaci  strategie

udržitelného rozvoje, jako součást konceptu politiky Evropské unie. 

Takto ideálně popsané principy metody Leader často narážejí na tvrdou realitu

implementace.  Existuje  publikace  „Průvodce  programem  LEADER  založený

na zkušenostech  z Finska,  Irska  a  České  republiky“,  která  srovnává  implementaci

metody  Leader  v  těchto  třech  zemích  různého  obyvatelstva,  krajiny  či  „polity“

a zároveň porovnává přínos této metody.

Šest základních principů metody Leader je ustanoveno EU v Nařízení rady EU

č. 1698/2005, článek 61

 existující strategie místního rozvoje,

 partnerství  mezi  veřejným  a  soukromým  sektorem  na  místní  úrovni  tvořící,

místní akční skupinu (MAS),

 přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie,

 integrační přístup,

 spolupráce,

 vytváření sítí.

4. Komunitně vedený místní rozvoj 

Zaměřuje  se  na  konkrétní  sub-regionální  oblast.  Uskutečňuje  se  na  základě

integrovaných  a víceodvětvových  strategií  místního  rozvoje,  vycházející  z  místní

potřeby a potenciálu dotyčné oblasti. Je veden Místními akčními skupinami složenými

ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni

ani  veřejné  orgány  definované  podle  platné  legislativy,  ani  žádná  z  jednotlivých

zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv. Místní akční skupiny

navrhují a provádějí strategie komunitně vedeného místního rozvoje, také označována

jako SCLLD. (zdroj: Nařízení EU č. 1303/2013)

Strategie  komunitně  vedeného  místního  rozvoje  (dále  jen  SCLLD)  patří

do skupiny strategických dokumentů, které vycházejí z programových cílů sepsaných

do jednotlivých os v Národním strategickém plánu Leader 2014+. Návrh Ustanovení

společných  nařízení  komunitně  vedeného  rozvoje  uvádí  několik  stěžejních  prvků

komunitně vedených strategií místního rozvoje:
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1. vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje strategie,

2. analýzu rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti včetně SWOT analýzy,

3. popis  strategie  a  její  cíle,  popis  integrovaného  a  inovativního  charakteru

strategie a hierarchie cílů, včetně měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky

vyjádřený  kvantitativně  či  kvalitativně,  přičemž  musí  být  v  souladu

s příslušnými programy strukturálních a investičních fondů,

4. popis postupu zapojení komunity do rozvoje této strategie,

5. akční plán ukazující, jak jsou cíle naplňovány v projektech,

6. popis  řídících  a  monitorovacích  opatření  strategie  a  konkrétní  opatření  pro

hodnocení, prokázání kapacity MAS pro realizaci strategie Finanční plán včetně

rozdělení mezi programy (srov. NS MAS 2013). 

5. MAS (Místní akční skupina)

Místní  akční  skupina  je  akční  jednotkou  a  základním předpokladem metody

Leader. Je tvořena zástupci z veřejného i soukromého sektoru. Veřejný sektor ani žádná

jiná zájmová skupina nesmí nabývat více jak 49 % hlasovacích práv. Územní působnost

MAS  je  celistvá,  netvoří  ji  izolované  celky  (pouze  ve  speciálních  případech  viz

metodika pro standardizaci Místních akčních skupin).  

Zástupci MAS, se kterými jsem hovořil, uváděli, že  v množství členů se zdají

být  zástupci  obcí  -  starostové a  zastupitelé  -jako ti  nejlépe dostupní.  Naopak menší

ochota  participovat  byla  na  straně  zástupců  neziskových  organizací  a  soukromého

sektoru. Motivace starostů byla často uváděna jako příležitost pro přístup k finančním

zdrojům  v  rámci  rozvoje  spravované  obce.  Na  Místní  akční  skupiny  jsou  kladeny

nároky  v  podobě  předpisů,  jak  by  měly  být  organizovány.  V novém programovém

období začínajícím tímto rokem jsou tyto nároky zpřesněny a v některých ohledech jsou

zástupci  MAS  vnímány  jako  svazující.  Uvedený  příklad  svazujících  pravidel  byla

nemožnost  nominovat  starostu či  zastupitele  obce jinak než jako zástupce veřejného

sektoru, i když se dotyčný angažoval například v Sokolu či hasičském sboru. MAS se

tak potýkají s nedostatkem aktivních zástupců ze soukromého sektoru. Tato překážka

byla na základě připomínek odstraněna. Kromě definovaného poměru zastoupení členů

z různých sektorů se dále posuzuje finanční zdraví nebo zdali nemůže dojít ke střetu

zájmů. 
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Evropská unie a rada EU dne 17. prosince 2013 vydala nařízení č. 1303/2013,

ve kterém jsou definované výše zmíněné implementační mechanismy metody Leader.

Vláda  České  republiky  na  toto  nařízení  reagovala  v  květnu  roku  2014  schválením

metodiky  pro  standardizaci  MAS.  Za  metodiku  standardizace  je  dle  Dohody

o partnerství  zodpovědné  Ministerstvo  zemědělství,  které  na  svých  stránkách

o metodice MAS informovalo takto: „MAS budou muset splnit požadované standardy,

díky  kterým  prokážou,  že  jsou  schopny  se  podílet  na  implementaci  programů

financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. MAS, které úspěšně

projdou  procesem  standardizace,  budou  moci  předkládat  žádosti  o  podporu  svých

SCLLD Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  které  bude zodpovědné za  tuto  část  výběru

MAS.“ 

6. Standardizace MAS

Standardy pro  přijatelnost  MAS jsou  rozděleny do  pěti  tématických  okruhů:

územní  působnost,  Místní  akční  skupina,  orgány  MAS,  kancelář  MAS

a institucionalizace MAS.

Následující  vymezení  standardizace  je  obsahem  dokumentu  „Metodika  pro

standardizaci  MAS“  vydaného  Ministerstvem zemědělství,  které  zavedení  standardů

uvádí  takto:  „Nastavení  standardů  vychází  ze  zkušenosti  z  minulého  programového

období 2007-2013 a také z nařízení EU č. 1303/2013. Cíl těchto standardů je, aby MAS

byla  otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči

platební  agentuře,  řídícím  orgánům,  žadatelům  i  široké  veřejnosti  v území  byly

maximálně transparentní a nediskriminační.“ 

6.1. Územní působnost

Území působnosti MAS je celistvé, netvoří je izolované územní celky. Izolovaný

územní celek může být přiřazen k MAS v následujících případech: 

1. v případě vojenských újezdů, v případech, kdy katastrální území samotné obce

není ucelené, 

2. v případě, že je území MAS rozděleno katastrálním územím obce s více než 25

tis. obyvateli, 
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3. v případě,  že  území  dané  MAS  bylo  schváleno  v rámci  programu  rozvoje

venkova (dále jen PRV) již v programovém období 2007-2013 a zároveň mezeru

netvoří více než dvě obce.

Území působnosti MAS má 10 tis. až 100 tis. obyvatel a nezahrnuje města s více

než 25 tis. obyvateli (počet obyvatel se posuzuje ke dni 1. 1. 2014). 

Území jednotlivých MAS se nesmějí  překrývat.  Všechny obce dotčené MAS

schválí zařazení správního území obce do území působnosti dotčené MAS na období

2014  –  2020.  Schválením  zařazení  do  území  působnosti  SCLLD  obci  nevznikají

finanční závazky vůči MAS.

6.2. Místní akční skupina

MAS  je  tvořena  partnery  MAS,  které  zastupují  veřejné  a soukromé  místní

socioekonomické  zájmy.  Na  rozhodovací  úrovni  ani  veřejný  sektor,  ani  žádná

z jednotlivých  zájmových  skupin  nepředstavuje  více  než  49 %  hlasovacích  práv.

Partneři  MAS  musí  mít  na  území  působnosti  MAS  trvalé  bydliště,  sídlo  nebo

provozovnu  nebo  musí  prokazatelně  na  daném  území  místně  působit.  MAS  je

otevřeným  partnerstvím.  Všechny  podmínky  pro  přistoupení  partnerů  vč.  práv

a povinností  partnera  jsou uvedeny ve stanovách nebo smlouvě o společnosti  a  jsou

zveřejněny  na  internetových  stránkách  MAS.  Počet  partnerů  MAS  je  nejméně  21,

zároveň poměr počtu partnerů vůči počtu obyvatel území působnosti MAS je minimálně

1:2000  (počet  obyvatel  ke  dni  1. 1. 2014).  MAS  nese  zodpovědnost  za  distribuci

veřejných prostředků v území působnosti MAS.

6.3. Orgány MAS

MAS má vytvořeny vlastní orgány – nejvyšší orgán a dále orgány plnící 

minimálně tyto funkce: rozhodovací, výběrovou a kontrolní. 

Jeden  partner  může  být  kromě  nejvyššího  orgánu  členem  pouze  jednoho

povinného orgánu.

NEJVYŠŠÍ ORGÁN – je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná

ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jeho jednání je

upraveno  jednacím řádem.  Je-li  partnerem MAS právnická  osoba,  zmocní  fyzickou

osobu,  aby  ji  v orgánu  zastupovala,  jinak  právnickou  osobu  zastupuje  člen  jejího
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statutárního orgánu.  Nejvyšší  orgán je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna nadpoloviční

většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Do jeho kompetence spadá zejména:

1. schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud nejsou

právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího  orgánu svěřeny jinému orgánu

MAS,

2. zřízení povinných orgánů: Rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán,

3. volba  členů orgánů MAS -  počet  členů povinných  orgánů,  jejich  působnosti

a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání

4. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (lze delegovat na jiný orgán,

pokud je vymezeno ve stanovách/zakládacích dokumentech),

5. distribuce  veřejných  finančních  prostředků  -  schvaluje  SCLLD,  schvaluje

výběrová a bodovací kritéria výběru projektů MAS, schvaluje rozpočet MAS

(lze  delegovat  na  jiný  orgán,  pokud  je  vymezeno  ve  stanovách/zakládacích

dokumentech),

6. schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,

7. rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku či zániku společnosti.

ROZHODOVACÍ ORGÁN – členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů

MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než

49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu

rovné.  Je-li  členem  rozhodovacího  orgánu  fyzická  osoba,  musí  být  bezúhonná  

a svéprávná. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto

právnickou  osobu  zastupuje.  Rozhodovací  orgán  je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna

nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.

Rozhodovací  orgán  volí  předsedu  z řad  svých  členů.  Předseda  svolává  a  řídí  jeho

zasedání.

Do jeho kompetence spadá zejména:

1. schvaluje  uzavření  a  ukončení  pracovněprávního  vztahu  s  vedoucím

zaměstnancem pro realizaci SCLLD,

2. zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů MAS vč. příslušných kritérií,

který předkládá nejvyššímu orgánu MAS ke schválení,
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3. schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria výběru,stanovuje výši

alokace a vybírá projekty k realizaci na základě návrhu výběrového orgánu,

4. svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

VÝBĚROVÝ ORGÁN – členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které

na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická

osoba,  zmocní  fyzickou osobu,  aby ji  v orgánu zastupovala,  jinak právnickou osobu

zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán

na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací

právo členů výběrového orgánu rovné. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin

nepředstavuje  více  než  49 % hlasovacích  práv.  Výběrový orgán volí  předsedu z řad

svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

Do jeho kompetence spadá zejména:

1. výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovuje jejich pořadí podle

přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

KONTROLNÍ ORGÁN – členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS.

Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. čtyř let, opakované zvolení je

možné. Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho

zasedání. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné. Kontrolní

orgán  je  usnášeníschopný,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  členů.  Pro  přijetí

rozhodnutí  je  třeba  souhlasu  většiny  přítomných.  Nejméně  jedenkrát  ročně  podává

zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

Do jeho kompetence spadá zejména:

1. projednávání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy MAS,

2. dohlíží na to,  že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,

standardy MAS a SCLLD,

3. nahlížení  do  účetních  knih  a  jiných  dokladů  MAS  či  vedoucího  partnera

týkajících se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,

4. svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže

to vyžadují zájmy MAS,
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5. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně

vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS

6. zodpovídá  za  monitoring  a  hodnocení  SCLLD  (zpracovává  a  předkládá

ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

6.4. Kancelář MAS

MAS musí mít vedoucího zaměstnance v pracovně právním vztahu.

MAS musí mít internetové stránky, které obsahují minimálně tyto informace:

◦ zřizovací dokumenty (stanovy, smlouva o společnosti),

◦ aktuální seznam partnerů MAS 

◦ adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, 

◦ mapa územní působnosti,

◦ výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS.

6.5. Institucionalizace MAS

MAS má jednu z následujících právních forem:

1. Spolek podle § 214 a podle § 3045 občanského zákoníku,

2. Společnost podle § 2716-§ 2735 občanského zákoníku, kdy roli vedoucího

partnera pro správní a finanční záležitosti může vykonávat:

 obecně prospěšná společnost  podle zákona č.  248/1995 Sb.,  o obecně

prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů nebo

 ústav podle § 402 občanského zákoníku nebo

 zájmové  sdružení  právnických  osob  podle  §  20,  písm.  f)  zákona  č.

40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

ve znění pozdějších předpisů (nelze uplatnit § 38a). 

MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení důvěryhodnosti MAS.

Všechny  kompetence  orgánů  právnické  osoby,  principy  jejich  jednání

a přijímání  rozhodnutí  a  způsob  jejich  obsazování  jsou  jednoznačně  definovány

ve stanovách  nebo  smlouvě  o  společnosti  MAS,  které  respektují  principy  metody

LEADER (zejména přístup zdola nahoru).

Všechny  MAS  odpovídají  po  celou  dobu  procesu  standardizace  za  to,  že

všechny údaje uvedené vůči poskytovateli jsou prokazatelně úplné a pravdivé.
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7. Úspěšná MAS

Výše  popsané  principy  a  účel  metody  Leader  jsou  určitým  hodnotovým

východiskem,  podle  kterého  lze  posuzovat  kvalitní  implementaci  Místními  akčními

skupinami. „Metodika dobré praxe MAS“ je příručka, jak metodu dobře implementovat.

Tato příručka uvádí čtyři body důležité pro dobrou praxi: 

-  Kvalifikovaně  identifikuje  problémy  a  na  základě  jejich  vyhodnocení  stanovuje

strategii rozvoje.

- Disponuje mechanismem pro distribuci peněz z programů typu LEADER

-  Realizuje  i  vlastní  projekty,  provozuje  komerční  činnost  nebo  se  podílí

na společenském životě v regionu.

-  Je  založena  na  otevřeném  místním  partnerství  tří  zmíněných  sektorů,  získané

zkušenosti  dále  předává  na  regionální,  národní  i  mezinárodní  úrovni.  (srov.  Pelcl

2008: 12). 

MAS  má  tedy  kromě  funkce  koordinátora  pro  čerpání  dotací  z  operačních

programů také aktivně „podnikat“. Podnikání v tomto významu není myšleno primárně

jako generování zisku. Jde o způsob chování na trhu ve veřejném prostoru. Takto lze

charakterizovat moderní pojetí neziskové organizace. Inspirace pro srovnání neziskové

a ziskové organizace lze  nalézt v příručkách pro NGO jako je: „Úspěšná nezisková

organizace“ od autorů: Marek Šedivý a Olga Medlíková nebo příručka od autorů David

O. Renz a  Beth  K.  Smith z  University z  Kansas  City.  I  když je  MAS specifickým

neziskovým  uskupením,  řídícím  se  standardy  určovanými  shora  hierarchickou

strukturou,  má  zároveň  příležitost  se  prosadit  na  trhu,  „prodat“  produkty.  Řídit  se

principy  ziskové  organizace  také  znamená  uplatňovat  některé  principy  byrokracie

a profesionalizace. 
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Teoretická východiska

1. Profesionalizace

Profesionalizace je v odborné literatuře popisována různými způsoby. Například

jako  rozvoj  určité  činnosti  do  specifického  odvětví  formující  vlastní  profesi.

Profesionalizace je dále spojována s využíváním specifického (profesionálního) vědění

pro určitý typ práce a dělba práce se tím diferencuje. Profesionálové si tímto způsobem

budují monopol na vykonávání specifické práce, která jim zajišťuje vyšší ekonomický

a sociální  status.  Profesionálové  disponují  expertním  věděním legitimizujícím  jejich

autoritu ve vztahu k laikům, kteří se na jejich expertním vědění stávají závislými. Tyto

vztahy obecně mění strukturu organizování a vztahy uvnitř struktury. Profesionalizace je

podle  Horcha  také  definovaná  jako  změna  struktury  a  vztahů  v organizaci,  kdy

dobrovolná  práce  je  střídána  prací  placenou.  (Jantulová  2005:  132-133)  Vzhledem

k mému  výzkumnému  problému  se  zaměřím  na  profesionalizaci  jako  na  přijímání

formálních  předpisů  formující  prostředí  organizace  MAS  a  osvojování  si  principů

metody Leader. 

1.1 Proces profesionalizace neziskového sektoru

Proces profesionalizace lze podle Hartmana Tewise (in Siepel: 2002) rozložit do

tři  fází,  ze  kterých  se  proces  skládá.  První  z  nich  je  založen  na  potenciálu  pro

profesionalizaci,  druhý  je  založen  na  formování  pravidel  a  norem  a  třetí  je  fáze

stabilizace.  Potenciál  pro  profesionalizaci  vychází  z  využívání  expertního  vědění.

Budování norem a pracovní kultury postavené na expertním vědění, které prostupuje

organizováním pracovních povinností v rámci dělby práce a efektivity, znamená dobrý

předpoklad  pro  profesionalizaci.  Neziskové  organizace  reagují  na  změny  prostředí

a podmínek pro jejich práci generováním nových pracovních pozic (rolí) reflektujícím

potřebu  specifického  expertního  vědění.  Často  jde  o  vědění  získané  formou

institucionalizovaného způsobu vzdělání  doplněné  určitou  praxí  a  zkušenostmi.  Jaké

expertní vědění je třeba pro vykonávání nové pozice a zdali je nová pracovní pozice

vůbec zapotřebí, určují lidé, kteří už nějaké to expertní vědění mají. Tento princip je

určitou institucionalizací strategie  jednání  neziskových organizací,  která  zpětně mění
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strategii  jednání  samotných  lidí  a  strukturu  organizace.  Jednání  jednotlivých  lidí  je

formalizované, vztahuje se k jejich roli, která je dále hierarchizována v rámci struktury

společnosti. (Jantulová 2005: 133).

Specifikum MAS jako neziskové organizace je postaveno na roli, kterou hraje

ve struktuře regionální politiky víceúrovňového vládnutí. Proto jsou výše popsané fáze

procesu profesionalizace regulovány státním aparátem. Příkladem takové regulace je

dokument  „Metodika  pro  standardizaci  MAS,  která  byla  označena  místopředsedou

krajské sítě MAS jako nezbytná pro „doladění mantinelů a pravidel fungování MAS“.

Regulováním  procesu  profesionalizace  pomocí  státní  správy  může  docházet

ke konfliktu  mezi  úředníky,  kteří  disponují  expertním věděním spíše  byrokratického

charakteru  a  managementu  MAS,  který  má  znalosti  z  praxe.  Princip  subsidiarity  je

v těchto  konfliktech  ohrožován  v  případech,  kdy  se  institucionalizace  MAS  a  její

strategické  jednání  odvíjí  od  odbornosti  úředníků  aniž  by  se  zohlednily  zkušenosti

„zdola“.  V této  souvislosti  si  v  rozhovorech  zástupci  managementu  MAS stěžovali

na některá nařízení, která popisovali jako házení klacků pod nohy.

Dalším pojmem souvisejícím s profesionalizací je institucionalizace, kterou lze

na základě pojetí Morawského definovat jako proces pronikání pravidel do fungování

organizace. Nejedná se ovšem pouze o formální nařízení shoda dolů, nýbrž o zvnitřnění

těchto  pravidel  na  úrovni  všech  spolupracovníků  sdílejících  tak  společné  hodnoty

širšího hodnotového rámce.

1.2 Profesionalizace a struktura neziskové organizace 

Neziskové organizace jako významná součást občanské společnosti stojí často

na iniciativě dobrovolníků. Dobrovolníci vykonávají práci dobrovolně a nejsou za tuto

práci  placeni.  Tyto  zkutečnosti  propůjčují  roli  dobrovolníka  specifické  vlastnosti

a vztahy odlišné od profesionálních. Dobrovolníci jsou autonomní kritičtí aktéři mající

práva i povinnosti vůči cílům společnosti a ostatním aktérům. Dále mají často možnost

se  podílet  na  rozhodovacích  procesech  a  angažují  se  v  aktivitách  organizace,  ale

i ve spolupráci  s  dalšími  organizacemi.  Získávají  tak  dovednosti  a  zkušenosti,  které

vedou  k zvyšování  jejich  sociálního  kapitálu.  Tak  by  se  dala  popsat  motivace

dobrovolníků  podle  Jantulové,  která  dále  píše  o  obecném  trendu  profesionalizace

neziskového  sektoru  a  v  této  souvislosti  je  dobrovolná  práce  nahrazovaná  prací

placenou.  Dobrovolníci  jsou  nahrazováni  tam,  kde  svůj  monopol  uplatňují  placení

profesionálové.  Dobrovolníci  tím mohou  ztrácet  možnosti  jak  se  realizovat  v  rámci
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různé pracovní náplně. A ztrácet tak motivaci se podílet na chodu neziskové organizace.

Nicméně  profesionálové  jsou  často  najímáni  samotnými  dobrovolníky,  kteří  cítí,  že

nejsou pro danou oblast dost kompetentní nebo nemají dostatek času. To je například

tvorba SCLLD zajištěná externím pracovníkem, najatým pouze na sestrojení strategie

tzv. „na klíč“. Z rozhovorů také vyplynulo, že získat dobrovolné partnerství a udržet

dostatečně  velkou  členskou  základnu  MAS  vyžaduje  motivování  jednotlivých

představitelů pomocí společně sdílené vize či ideje metody Leader a zvnitřnění principů

této metody současně s pocitem, že na naplňování této vize se jednotlivci mohou podílet

vlastním přičiněním a být tak užitečnými. 

Starosta a propagátor metody Leader:

„Ty lidi musejí mít jakoby pocit, že něco udělali, a že to něco vytvořili jakoby sami , že

to je za nima jakoby vidět.“

Salamon na rozdíl  od dalších autorů uvádí  do kontextu profesionalizace také

princip  komercionalizace,  který  je  chápán  jako  zavádění  tržních  principů  a  kultury

do vnitřního fungování neziskové organizace. To se podle Salamona projevuje hlavně

ve schopnosti  získávat  prostředky  prostřednictvím  prodeje  služeb  klientům,

přizpůsobování se podmínkám přístupu k veřejným financím postaveným na kritériích

převzatých z komerční sféry a samotné komerční podnikání v   neziskovém prostředí

ve spolupráci  se  ziskovými  subjekty.  Profesionalizaci  lze  z  tohoto  pohledu  zařadit

do oblasti  fundrisingu.  (Salomon 2011)  Fundraising  tedy jaksi  uzavírá  kruh procesu

profesionalizace. Potřeba komerčních aktivit je také zmíněna v „Metodice dobré praxe

MAS“. Jedná se o aktivity samotné MAS, která tak rozšiřuje svoji  agendu z pozice

pouhého  koordinátora  při  alokaci  dotací  na  aktivního  „hráče“  (aktéra)  na  poli

regionálního dění.

2. Teorie sociálního kapitálu

Podle Kellera je prvním, kdo se systematicky věnuje sociálnímu kapitálu Pierre

Bourdieu. Sociální kapitál je podle něj souhrn všech zdrojů ostatních lidí, které můžeme

mobilizovat v náš prospěch. Výše takového sociálního kapitálu je dána velikostí sítě

vztahů  obsahující  samotný  ekonomický,  kulturní  a  symbolický  kapitál.  (Keller

2009: 54).  Sociální  kapitál  je  tedy  charakterizován  mírou  důvěry  a  reciprocity
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ve vztazích mezi lidmi.  (Coleman in Skála 2011: 55). Běžně se také používá kapitál

fyzický  jako  výrobní  prostředky  a  kapitál  lidský,  kterým  jsou  myšleny  schopnosti

a znalosti.  (Skála  2001: 55)  Dalším  autorem zabývajícím  se  sociálním  kapitálem je

James Samuel Coleman, který vidí produktivitu sociálního kapitálu ve využití sociální

struktury k usnadnění si způsobu jak dosáhnout cílů. Dosahování cílů je díky sociálnímu

kapitálu méně nákladné. (Keller 2009: 57) Lin Nan jako další autor rozděluje zkoumání

sociálního kapitálu do dvou proudů a to individuálního a skupinového. Individuální se

v mnohém  podobá  již  zmíněnému  vymezení,  kdežto  ten  skupinový  je  zaměřen

na schopnost skupin nakládat se sociálním kapitálem jako s kolektivním vlastnictvím,

zvyšujícím životní šance členům skupiny. Keller v této souvislosti spojuje skupinový

kapitál  spíše  s elitářstvím  (Keller  2009:5 8).  Oba  tyto  proudy  pracují  na  základní

myšlence  vzájemného  působení  jedinců  či  členů  nějakého  sociálního  útvaru.  (LIN

in Skála 2011). Coleman dále tvrdí, že individualismus sociální kapitál ničí a naopak

potřeba  ostatních  pomáhá  sociální  kapitál  budovat.  Sociální  kapitál  se  časem

znehodnocuje  a  je  potřeba  ho  udržovat,  být  v  sociální  interakci  se  svým  okolím

a udržovat  tak  vztahy.  (Skála  2011: 53)  Robert  Putnam  je  politolog,  který  sociální

kapitál představil v širším pojetí jako občanskou pospolitost ve své publikaci „Bowling

Alone“.  Sociální  kapitál  tu  dostává  podobu  občanské  angažovanosti  a  má  tak  vliv

na fungování  demokratických  institucí  a  tedy i  sociálního  státu.  Putnam formuloval

důležitou  vlastnost  sociálního  kapitálu,  kterou  zmiňuje  Skála:  „Dobře  propojení

jednotlivci  v dobře  propojené  společnosti  na  tom  jsou  lépe  než  dobře  propojení

jednotlivci  v  hůře propojené  společnosti.  Špatně  propojení  jednotlivci  mohou čerpat

výhody z dobře propojené společnosti.“ Dosahování individuálních či skupinových cílů

za pomocí vztahů, důvěry a reciprocity vytváří prostředí, které je bezpečnější pro další

investice.  Toto  prostředí  se  v  rámci  měření  sociálního  kapitálu  často  označuje  jako

sociální  síť.  Dále  v  této  souvislosti  lze  zmínit  koncept  teoretického  pozadí

ekonomického  (sobeckého)  jednání,  jenž  mi  byl  představen  na  přednášce  „Úvod

do ekonomie“  na fakultě  FSV  UK.  Ve  vyspělých  zemích  je  snaha  dosáhnout

nekorupčního, bezpečného prostředí pro investice. V této snaze je sobecké individuální

jednání potlačováno snahou o čestnou spolupráci zajištěnou dlouhodobějším konceptem

spolupráce  v případě  MAS pomocí  místního  partnerství.  Nepoctivé  jednání  v  rámci

spolupráce se tak stává méně výhodné z hlediska dlouhodobé více kolové perspektivy.

V  knize  „Better  Together“  je  investice  do  sociálního  kapitálu  popisována  jako
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dlouhodobá až zdlouhavá a často i dražší nežli některé alternativy. Přesto má sociální

kapitál výhodu v dlouhodobě udržitelných výsledcích. (Putnam in Skála 2011:56-57)  

3. Teorie byrokracie a organizace

Termín  „byrokracie“  může  být  vykládán  více  způsoby.  Farrel  Heady ve  své

knize uvádí například Petera Blaua, který ji definuje ve smyslu dosažení záměru. A to

jako  organizování,  které  „maximalizuje  efektivnost  řízení  nebo  jako

institucionalizovanou metodu organizovaného sociálního chování v zájmu efektivního

řízení“. V moderní společnosti, ve které se řízení odehrává v operacích většího rozsahu

a měřítka, jsou téměř nutností organizační náležitosti jako hierarchická a specializační

opatření,  určitý  stupeň  profesionalizace  a  nastavení  provozních  pravidel  zaštítěných

závazkem racionálního osvojení prostředků při takovém fungování. (Heady 1991: 71)

Příkladem nehodnotícího označení je byrokracie jako organizování veřejné správy nebo

naopak hodnotící, běžně používané označení pro nemoc organizací způsobující jejich

neúčinnost  (také  se  používá  slovo „byrokratizace“).  (Keller  1997: 13)  Byrokracii  se

postupně věnovalo více autorů. Max Weber, představitel klasického období sociologie

organizace, byrokracií rozumí racionalizovanou koordinaci aktivit, ať už ve výrobních

či  nevýrobních  organizacích.  Principy  fungování  byrokratické  organizace  jsou

postaveny na Weberově představě racionálního aktéra a  pojmech popisující  autoritu.

Legální panství uplatňované v rámci moderní byrokracie je v opačném postavení proti

organizování pomocí patrimoniální správy, která je založená na panství charismatickém

doplněném dogmatickým přejímáním tradičních norem z minulosti. (Keller 1997: 21)

Demokratizace společnosti a integrace na evropské úrovni s sebou nese výzvy spojené

s otázkou  byrokracie.  Místopředseda  krajského  sdružení  MAS  nazval  principy

implementace metody Leader, konkrétně práci MAS jako „demokracii non plus ultras“ ,

kdy je byrokratickými mechanismy zajišťováno, že musí být většina rozhodnutí v rámci

struktury  MAS  odhlasována  partnery  (členy  MAS)  a  s  tím  je  spojeno  mnoho

organizačních a procedurálních obtížností. V tomto směru je stále možné zaznamenat

ukázky obou typů řízení popsaných Weberem, a to jak charismatický (paternalistický),

o kterém  se  zmiňuje  Vít  Skála  v  souvislosti  s  malými  obcemi,  kde  je  ochota

ke „starostování“  často  důležitějším  aspektem  při  volení  starosty  než  jeho

kvalifikovanost  a  zkušenosti  na  poli  veřejné  správy.  Druhým  příkladem  je  vysoce

demokratizována a byrokraticky uskupena soustava Místních akčních skupin. 
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4. Metodologie

Pro studium MAS jsem zvolil výzkumný design založený na případové studii,

kdy se zaměřím na dvě MAS, která jsou na začátku své působnosti.  Metoda výběru

MAS je nenáhodná. Zvolil jsem MAS, které působí ve Středočeském kraji a jsou pro mě

dobře dostupné. K tomuto výběru jsem použil data „Národní sítě MAS“, která uvádějí,

které  MAS byly v minulosti  podpořeny na základě svých SCLLD strategiích.  Svojí

prací tedy budu sledovat dva případy rozvoje MAS s různým příběhem vzniku. MAS

Blaník vznikl odtržením od MAS Posázaví (část území se oddělila a založila si vlastní

MAS) a MAS Sedlčansko, která má o něco delší svoji historii od začátku jako svébytná

MAS. Nicméně v nedávné době prošla velkou personální změnou a jak to popisují její

členové  určitým  „obrozením“.  Design  tohoto  výzkumu  se  soustředí  hlavně

na explorační  a  deskriptivní  pojetí.  Tato  část  je  v  závěru  porovnána  s  dokumenty

charakterizujícími  správné  fungování  MAS  jako  hodnotového  východiska  pro

formulování dalších závěrů.  

Technika  sběru  dat  je  postavena  na  analýze  dokumentů  a  rozhovorech

s jednotlivými  členy MAS. Lidé  hodící  se  pro rozhovor byly vybíráni  jednak podle

funkce, která indikovala předpokládané znalosti a zkušenosti, a také podle sektoru, který

v MAS reprezentují. Z každé MAS byli vybráni tři lidé z různých sektorů – veřejný,

soukromý,  neziskový.  Další  metodou  sběru  dat  bylo  zúčastněné  pozorování,  které

sledovalo, jak jsou jednotlivé MAS reprezentovány ve sdružujícím uskupení „Krajské

sítě  MAS“  při  zasedání  valné  hromady.  Rozhovory  proběhly  jako  částečně

strukturované, kdy jsem nechával co možná největší prostor dotazovaným k vyjádření

jejich  osobního  přístupu  a  pohledu  na  danou  tématiku.  Rozhovory  jsem  nahrával

na diktafon.  Vzhledem  k  tomu,  že  všichni  dotazovaní  nevyslovili  svůj  souhlas

s uveřejněním  jejich  jmen  nejsou  tedy  v  této  práci  jména  uváděna.  Ostatní  jsou

označováni  podle  způsobu,  jakým  se  angažují  v  činnosti  MAS.  Rozhovory  jsou

koncipovány do pěti tématických okruhů: Vznik MAS, Tvorba SCLLD, Financování

a spolupráce, Dobrovolnost a tvorba personální struktury a Dlouhodobá udržitelnost.   
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Diskuse

1. Vznik MAS

Příběh  vzniku  Místních  akčních  skupin  se  liší  také  podle  výchozí  situace

regionální  politiky  v daném  regionu.  Nicméně  vznik  Mas  je  v  obou  studovaných

případech popisován jako přirozený vývoj v rámci regionálního rozvoje. Jak uvádí jeden

z  komunikačních  partnerů:  „Existují  tři  typy  MAS:  ty,  který  pokračují,  to  je  třeba

Posázaví, pak to jsou ty, co vznikají jako nový, a my jsme takovej ten případ, že jsme

vznikli oddělením, a to je takovej ten největší problém. To znamená, že ještě nemáme

úplně takovej ten statut stanovenej ale snad tomu nic nebrání. Akorát že se to v tom

čase furt posunuje.“

MAS Blaník vznikl odtržením od MAS Posázaví:  „no my jsme jako Smaragd

v Posázaví vůbec Leader nedělali, protože jsme se tam dostali asi 2012, ale tím, že my

jsme nebyli zahrnutý do tý strategie, asi se nechtělo tu strategii kvůli tomu aktualizovat,

tak asi ani z tohoto důvodu to nešlo ani ten poslední rok, protože my jsme měli takovou

dohodu, že tuším, že do roku 2013, teda mikroregion nebude je tam rušit, ale právě pak

se čerpaly dotace i v roce 2013 ale to furt to nešlo, že jo jó a tak některý starostové nebo

obyvatelé tady z mikroregionu se cítili dotčený, když už ta hranice (hranice méně než

100 tisíc obyvatel na MAS jako podmínka) je pryč, tak proč my už taky teda nemůžeme

z toho leaderu čerpat. Takže to bylo takový blbý.“ 

Práce  MAS  se  do  veliké  míry  odvíjí  od  nastavení  operačních  programů

zaměřených na regionální rozvoj. Rozvoj a popularita MAS je způsobena vlivem státu,

změnami politiky rozvoje regionů a způsobu alokace finančních zdrojů. 

Jak popisuje iniciátor obnovy MAS Sedlčanska:  „Protože u nás Místní akční

skupina dlouho nefungovala. Byla založena a prakticky dva tři roky skomírala a protože

já osobně velice preferuji občanskou společnost a komunitní plánování, a tak jsem se

rozhodl,  že  MAS  je  platforma  nebo  možnost  trošku  rozjet  spolupráci  mezi  obcemi
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a jinými různými subjekty. Proto jsem se v té masce začal angažovat a druhá věc je ta že

ehh.. se mi zdálo, že i pro obec je to možnost z té masky dostat finanční prostředky.“ 

MAS jako platforma koordinace operačních rozvojových programů si  získala

určitou důvěru a  v novém období  2014 až 2020 je možné získat  finance z více jak

9 dotačních  titulů. Vznik  MAS  je  zdůvodňován  jako  prostředek  zlepšení  možností

čerpání  finančních  zdrojů  pro  obce  a  region  obecně.  V případě  MAS  Blaník  bylo

rozhodnutí  se  odtrhnout  komentováno  jako  logický  přirozený  vývoj,  vzhledem

k velikosti MAS Posázaví. 

„když se na to (odtržení) někdo těch obcí zeptal, tak i docela s tím i nadšeně

souhlasily. Že Vlašim, tam možná někoho napadla ta myšlenka, ale ty obce se toho rády

chopily, protože jim to přišlo fajn to zkusit tímhle tím způsobem. A fakt když to území je

menší,  tak  ta  komunikace  je  taková přívětivější  pro ty  lidi  i  třeba ten  princip  toho

Leadru se tam daleko lépe realizuje a aplikuje.“  Plocha dnešního MAS Blaník má

charakter svébytného území s vnímaným centrem ve městě Vlašim: 

„my jako smaragd jsme byly členy Posázaví celkem krátce a oni vlastně přes mě

zajistili veškerý to Know – How a hodně takovejch zajímavejch informací co souvisí , co

se  regionálního  rozvoje  týče.  A  to  ten  region  hodně  pozvedlo.  Tak  začaly  ty  další

mikroregiony v okolí a vlastně i Vlašim pociťovat, že jich je už docela dost na to, aby si

založili svojí vlastní masku. A že to centrum tady v ty Vlašimi je vlastně pro všechny

dost důležitý a že tu mají tu vazbu. A že by to nebyl ani zas tak špatnej nápad a že i to

území.  A že jak je to území menší tak je takový, že i k těm lidem má blíž, i  se tam

vzájemně  znají  žejo  a  tak.  Takže  to  byly  takový  hlavní  důvody,  proč  se  to  vlastně

odpojilo.“ 

U vzniku obou studovaných MAS stála sdružení obcí a zástupci veřejné správy

jako takoví  (Sdružení  obcí  sedlčanska  a  mikroregion Smaragd).  Nicméně důležitým

prvkem vzniku je  v obou případech  uváděna energie  konkrétních  lidí  jako hlavních

iniciátorů a hnacího motoru. Skrze obce a jejich starosty se šířila povědomost o MAS

dále mezi organizace a jednotlivce v daných obcích.  V případě MAS Blaník to byla

také veřejná setkání,  na kterých byla práce MAS představována veřejnosti.  Zástupce

z MAS Sedlčansko zmiňuje aktivizaci obyvatel  území jako dlouhodobý projekt.  Obě
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MAS sdílejí  pro  nové  programové  období  notnou  dávku  odhodlání  a  oddanost  pro

naplňování  principů  metody  Leader.  Personální  obměna  tzv.  „obrození“  MAS

Sedlčansko  bylo,  jak  uváděli  všichni  dotazovaní,  výsledkem  nespokojenosti  členů

s vedením MAS. Tato  opoziční  síla  vedená jedním z komunikačních  partnerů,  který

neviděl naplňování podstaty metody Leader v dosavadní práci MAS, nakonec převládla

a vedení  odstoupilo.  V  případě  MAS  Blaník  je  přítomnost  odhodlání  a  oddanosti

projevena způsobem, jakým byla zpracována strategie SCLLD a způsobem, jakým se

MAS potýká s nepříznivou finanční situací.       

3. Tvorba SCLLD

Tvorba  SCLLD je  hlavním úkolem MAS,  bez  tohoto  strategického  VPD se

MAS nemůže  zapojit  do  rozdělování  alokovaných  finančních  zdrojů  z  jednotlivých

operačních  programů.  Jak  uvedla  zástupkyně  z  MAS  Blaník,  standardizace  včetně

dalších požadavků a příprava SCLLD je to minimum, kterému jsou v současné době

schopni se věnovat. Tvorba SCLLD je, jak uvedl jeden z komunikačních partnerů, běh

na dlouhou trať. Práce již probíhá déle než dva roky.  V případě MAS Blaník proběhla

první jednání mezi mikroregiony a hlavní iniciátorkou vzniku MAS už v roce 2012.

Dále se v lednu 2013 rozhodlo z jakých os národního strategického plánu budou hlavní

témata strategie vycházet a tedy jaké pracovní skupiny je potřeba utvořit. Rozhodlo se

o šesti pracovních skupinách (tématech). Na jaře 2013 , na podzim 2013 a na jaře 2014

proběhla  tři  veřejná  setkání  zaměřená  na  každé  z  šesti  témat.  Tímto  způsobem se

zapojila veřejnost a dále byly osloveni místní odborníci na samotné zpracování těchto

témat. Dále se na území provádělo tzv. Lístečkové šetření. Na lístečky se psaly nápady

na rozvoj regionu a sběrné schránky byly rozmístěny na různých místech. Tento způsob

sběru data byl ještě iniciativou MAS Posázaví. Jak uvádí jedna z hlavních iniciátorek

celého projektu MAS Blaník, takto zpracovaná SCLLD je tím velice věrným způsobem,

jak tvořit komunitně plánovanou strategii v rámci metody Leader. Zároveň podotýká, že

to  ovšem  vyžaduje  enormní  úsilí  zkoordinovat  práci  okolo  40  různých  odborníků

z území a zároveň je udržovat motivované vzhledem k dlouhému procesu tvorby. Také

uvedla,  že  mají  nadstandardně  komunitně  zpracovanou  strategii  SCLLD.  Vzhledem

k reakcím jejích kolegů je tento způsob přípravy mezi začínajícími MAS bez finanční

stability ojedinělý.
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„to by bylo zajímavý na nějaký výzkum nebo diplomku jak ty MASky ty strategie

dělaly. Mě by to samotnou zajímalo, protože my když někde řekneme, že jsme to psali

s místníma odborníkama, že historii psal ředitel muzea a územní rozvoj tady z územního

plánování z města a že jsme to měli takhle rozdělený, vždycky s nějakým metodickým

vedením tak nám řeknou, že jsme se zbláznili, že to je šílená práce. No byla to šílená

práce, byla to hrozně šílená práce tady to všechno koordinovat, ale  jednak to tak má

být, to není jako že by byli málo kvalifikovaný, to jsou odborníci a mají místní znalost.

A další výhodu to má, že to zaangažuje do toho zájmu tu strategii. Na konferenci (kde

byla strategie představována) nám pak přijelo hodně lidí a to není jakože přijela nějaká

firma z Prahy představit strategii. To je jejich strategie, co si sami udělali. Navíc mi

s nima pořád komunikujeme, když je nějaká připomínka, tak oni si to předají podle toho

kdo co psal, popřípadě je to taky pak tak prezentovaný třeba na tý konferenci.“

 

Takto tvořené komunitní plánování využívá sociálního kapitálu daného regionu

a rozvíjí  vazby  mezi  důležitými  aktéry  daného  regionu.  Vyžaduje  to  mnoho

investovaného úsilí, které se podle teorie sociálního kapitálu projeví v dlouhodobějším

časovém horizontu. 

V MAS Sedlčansko byla práce na SCLLD odlišná. Na MAS bylo zajistit data

vycházející  z  území  a  komunity,  jejichž  zpracování  pak  měla  na  starosti  externí

pracovnice z Liberce. Velká část této strategie vznikla už za minulého vedení MAS.

Takto se k tomu vyjádřil současný člen managementu:

„Dělám to od září, takže od září no vlastně se tomu věnujeme. Těch činností,

jako pracuje nás na tom víc, protože ta MAS teďka asi víte, že je takový mezidobí, kdy

končí jedno to programové období a začíná druhé.  Musíme se připravit  na to další

období, připravit strategii SCLLD, to asi znáte“

„Ten dokument ten už vznikal no jako to je běh na dlouhou trať že jo. Už se

na tom začalo pracovat v roce 2013. Začaly se dávat dohromady první podklady, začala

se nějak scházet pracovní skupina, začalo se o tom jednat na obcích a tak. Potom ten

dokument,  jak  vypadá samotný,  tak  byl  vytvořen v  rámci  projektu  jednoho,  bylo  to

z operačního programu „Technická pomoc“. A zpracovával ho tým lidí za vedení Věry

Pilátský, která měla na starosti všechny ty výstupy. Jo takže to je její hlavní práce a na
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nás je to teďka vlastně to dodělat. To je vlastně ta analytická a strategická část a na nás

je teď dodělat tu implementační část což znamená, přesně do těch let si nastavit, jak

budeme čerpat ty peníze, který ty MASky dostanou. Zjednodušeně řečeno.“

Důležité je zde připomenout, že práce MAS se odvíjí od jedné ze svých funkcí,

a to koordinace čerpání dotací. Zvláště pro práci začínajících MAS je velice určující

doba,  ve které se zrovna nachází v rámci programového období.  Schválení strategie

SCLLD a naplnění tak svého předpokladu pro funkci koordinátora čerpaní dotací je pro

začínající MAS dovršením procesu profesionalizace.

4. Financování a spolupráce s ostatními MAS

Jak se ukázalo v rozhovorech, financování obou začínajících MAS je velikým

a důležitým úkolem. Některé rozvinuté a  delší  dobu působící  MAS zajišťují  finance

pomocí vlastních aktivit a převážně servisních služeb poskytovaných na svém území

podnikatelům,  obcím či  neziskovým organizacím.  Jedná se hlavně o služby spojené

s propagací turismu, regionálních produktů, poradenské a konzultační služby v otázkách

tvorby  a  financování  projektů.  Dotazovaní  často  v  této  souvislosti  zmiňovali  MAS

Posázaví jako příklad bohaté MAS, která je schopná pomocí vlastních aktivit a projektů

zaplatit  robustní  zaměstnaneckou strukturu.  Obrat  MAS Posázaví se pohybuje okolo

deseti miliónů, kdežto například MAS Sedlčansko pracuje s pouhým jedním milionem.

MAS, které na svém území nemají  vybudovanou pověst organizace poskytující  tyto

služby, nemají moc možností jak získat finance. 

Situace nových MAS byla popsána následovně:  „je těžké protože pak už máte

třeba ty organizace, který vidí, že je potřeba překlenout tohle období a pak že příjde

zase doba, kdy budou moci přes masku čerpat dotace, ale když je to nový subjekt, tak to

je těžký žejo. Není žádná záruka, že z toho možná bude nějaká dotace. Navíc nikde není

daný, že my dostaneme peníze na strategii. Děláme všechno proto abychom dostali, ale

není to nikde daný.“ 

Nové  MAS  jako  nový  subjekt  bez  vybudované  důvěry  a  možnosti  podpory

v rámci  partnerství  (obce,  podnikatelé,  neziskové  organizace)  jsou  proto  odkázány

na podpůrné programy organizované státem. Na výše zmíněnou komunitně plánovanou
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strategii (SCLLD – podle které se budou hodnotit konkrétní projekty pro poskytování

dotací)  byl  vypsán  program  „Technická  pomoc“.  Peníze  z tohoto  programu  měly

omezenou dobu spotřeby, byly určeny na zaplacení autorů strategie. 

Situace z MAS Blaník byla popsána následovně: „Nemáme žádný zaměstnance.

Jen dvě kopírky. My jsme to dělali celý dobrovolnicky až do dubna 2014, kdy přišly

peníze  na  podporu strategie,  kdy  se  to  muselo  do  konce  srpna vyčerpat,  tak  se  to

vyčerpalo. No tak na to mám asi 40 pracovníků, který na tom pracovali. My jako hlavní

zodpovědný  jsme  byly  asi  nejvíc  z  toho  jako  zaplacený  a  další  samozřejmě  podle

vykázaných hodin. No to skončilo na konci srpna a pak zase nic.“ 

Během  programového  období  jsou  v  rámci  jednotlivých  dotačních  titulů

vymezeny  prostředky  na  režijní  náklady  MAS.  Nicméně  doba,  kdy skončilo  jedno

programové období a nové se ještě nerozeběhlo, se stále prodlužuje, což se zdá být pro

začínající MAS z hlediska financí kritické.

Stát na tuto situaci reagoval možností zapojit se do projektu „spolupráce“, který

by měl probíhat mezi dvěma a více MAS. Tento projekt byl zástupcem managementu

z MAS  Sedlčansko  popsán  jako  záchranné  lano  hozené  ministerstvem  zemědělství

na udržení MAS při životě:

„Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) se dozvěděl, že pokud se

něco neudělá, tak MASky zaniknou, takže řekli: tady si můžete zažádat o dotaci.“

„Ale právě ty  projekty,  co  přišly,  právě ta  spolupráce  a to  OPTP (operační

program technická pomoc) to byly takový záchranný lana od státu jo, k tomu aby ty

MASky přežili  to  dlouhý období.  Takže  třeba vznikaly  projekty  pro projekty,  aby se

udrželi ti lidé. Takových projektů bylo třeba většina jó, ale třeba naše MASka naštěstí,

zaplať pánbůh zato, ty projekty, který v tý spolupráci udělali, tak nějaký smysl měli.“

MAS Blaník, jelikož v době vypsání projektu „spolupráce“ byl stále součástí

MAS  Posázaví,  se  do  projektu  nemohl  zpětně  zapojit.  Prodlužování  doby  mezi

programovými obdobími je spojeno hlavně s implementací opatření upravujících formu

fungování MAS popsaných výše jako standardizace. Opatření standardizace bylo možné

dlouho  připomínkovat  a  je  popisováno  vedoucími  pracovníky  MAS  jako  nezbytné
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upřesnění, stanovení mantinelů pro působení a fungování MAS, jejich právní podoby

a vymezení  odpovědností.  Nicméně   dokument  „Hodnocení  finančního  zdraví“  jako

součást  procesu  standardizace  nebylo  možné  prakticky  připomínkovat.  Praktické

důsledky tohoto dokumentu je možné sledovat na následujícím příkladu: 

„další  byl  dokument  hodnocení  finančního  zdraví.  To  nebylo  veřejně

připomínkovaný, vypracovala to nějaká soukromá firma a bylo to vydaný tři dny před

tím, než přišly standardizace“.

„Řeší  to  problémy  z  minulého  období  s  financováním  MAS.  Co  si  může

proplácet,  co  si  může  účtovat,  jestli  můžou  podnikat...  atd.  Určuje  to  minimální

standard.“

„Řeší to například skutečné majitele, aby MAS neovládl třeba jen jeden subjekt. To má

logiku, aby neměl jeden subjekt více hlasů, ale pak je finanční propojenost a to je dost

přísné projít. Přísné rozdělení na A a B. Já jako místopředsedkyně pronajímám tento

dům jako kancelář, první půl rok to bylo zadarmo, ale to nejde, protože se tu topí atd.

Takže teď se platí jen nájem, aby to pokrylo uklízečku a energie, ale kvůli tomu jsme

dostali C, což už je nedostatečný a jediný řešení je, abych odstoupila. Takže my jsme

psali, že to ta propojenost, ty vztahy nejsou jen jako výraz klientelismu nebo korupce,

ale to to je taky výraz podpory, já to nemůžu zase dávat úplně zadarmo ten dům. My

jsme se do toho zapálili,  tak jsme si říkali,  že až se to rozjede, tak se přestěhujeme

někam jinam, to jsme si nemohli dovolit to poplatit nikde jinde. Město nám nabízelo

podnájem, ale to jsme si taky nemohli dovolit.“  

Na  tomto  příkladu  je  možné  sledovat  konfrontaci  dobrovolnosti  a  profesionalizace

v podobě nařízení plynoucích ze standardizace. 

5. Dobrovolnost a zaměstnanecká struktura začínající MAS

Když  jsem  zjišťoval  příběh  vzniku  MAS,  narazil  jsem  v  obou  případech

na důležitou úlohu nadšené iniciativní osoby, která byla zdrojem energie potřebné pro

počáteční impulz, který dal celý proces do pohybu. Dalším důležitým faktorem je udržet
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nadšenost a motivaci ve struktuře členských subjektů (partnerů) MAS a adekvátně je

zapojit a zasvětit do práce MAS.

„Obávám se, že je to stejný jako to bylo u nás. Takhle, jestli tam nebude vůdčí

osobnost, která bude neustále někoho poposunovat dopředu, tak samozřejmě MASka

zhyne na úbytě. To je jedna věc a druhá věc je ta, že ty lidi cítěj, že ta MASka jim může

do budoucna přinést nějaký finanční prostředky, tak to zas tak za hlavu neházejí a snaží

se pro tu strategii a pro tu tvorbu materiálu, který se má předložit, něco udělat, to ano.“

Na otázku, zda má negativní vliv zvyšování formálnosti a profesionality MAS

(včetně  zvyšování  počtu  placených  zaměstnanců)  na  angažovanost  partnerů  pro

spolupráci, odpověděl starosta a propagátor metody Leader následovně:

„Ale to máte úplně pravdu (nadšeně)...  lidé ztratí  zájem, budou více pasivní

a nechají to na těch profesionálech a nebudou se sami angažovat. Ale to máte úplnou

pravdu. Ale zase to nemůžeme přehánět jako. Nejsou ty lidi schopní udělat všechno. Já

si myslím, že je to i o tý nyanci tý kanceláře tý MASky, jak je schopná rozdělit tu práci

mezi těma lidma, protože já se třeba v obci snažím, aby ty lidi i v tom zastupitelstvu

nebo v těch komisích získávali důvěru a jakoby pocit, že ta jejich práce je smysluplná,

že o něčem rozhodujou. Že když něco odhlasujou, takže ten jejich hlas má… jako že má

váhu a podstatu, jo. Takže pokud to v tý masce ten ředitel nebo ta správní rada pochopí,

že těm lidem musejí dát jakoby pravomoce, tak to bude fungovat. Oni si nesmějí, jak to

dělá že jo dneska centralismus, uzurpovat tu moc, to nejde. Pak to skončí.“

Tyto ústřední postavy při vzniku se zdají být silně ztotožněny s principy metody

Leader a zdá se, že sdílení stejného postoje je v rámci managementu klíčové. Často byl

zmiňován příklad Finska, který se osvědčil jako motivační příklad ideálního fungování.

Víra v komunitní  plánování  se  zdá být  základním motivem lidí  tvořící  management

a centrum  fungování  obou  MAS  v  současné  podobě.  Zástupce  managementu  MAS

k výše popsané situaci uvedl:

“Jak bych to řekl. V momentě, když na něčem děláte ať už dobrovolně nebo tak,

tak k tomu musíte mít vztah. I když to děláte třeba po práci a máte to zaplacený tak to

stejně většinou nepokreje ty náklady toho času, který tomu věnujete. Takže vždycky se na
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tom setkáváte s lidmi, co na tom mají zájem. A když mají dvě strany podobnej nebo

stejnej zájem, tak je jasný, že tam vznikají ty pozitivní vztahy.

Výzkumník: Takže vy byste si to nedokázal představit, že to někdo dělá jenom

jako práci, bez toho společného zájmu…

To si myslím, že není možný. To může dělat účetní, to jo, ta si pracuje s číslama.

Ale když už máte jakéhokoli manažéra nebo někoho co dělá jakoukoli činnost, třeba už

jen vytahuje informace, tak to by nikoho nebavilo, kdyby o to neměl zájem. 

Výzkumník: Takže by ani nemohl být motivovaný finančně? Musí tam být ten

zájem?

Určitě. Ty finanční prostředky jsou omezený. I když tu samou činnost by dělal

v soukromým sektoru, tak by byl mnohem lépe ohodnocenej. Ale zase nechci tvrdit, že ty

manažeři nebo ty zaměstnanci tý MASky by se měli nějak špatně jo, to zase nechci říct

jo.  Je  to  nastavený  tak,  aby  tu  práci  byli  prostě  schopný  dělat.  Vemte  si,  že  toho

manažéra dělá otec od tří dětí, takže nějaký peníze mu to prostě přinést musí a tý práce

je opravdu tolik, že na nic jinýho už mu čas opravdu nezbývá.“

Takto  popsaný  vztah  jako  nezbytný  předpoklad  pro  práci  v  MAS  jsem měl

možnost si ověřit na valném shromáždění Krajské sítě MAS pro Středočeský kraj, kde

jsem byl svědkem konverzací mezi zaměstnanci ze začínajících MAS, kteří si navzájem

stěžovali  na  nedostatek  financí  na  chod  kanceláře  a  na  dobu,  po  jakou  nedostali

vyplacenou  mzdu.  Přesto  se  zúčastnili  valného  shromáždění,  v  jejich  volném čase.

Smysl pro dobrovolnost se tedy zdá být nezbytný i pro zaměstnance kanceláře. Práce

v začínající MAS je také charakteristická nejistotou, nutností se přizpůsobit okolnostem

a ochotou dělat práci, která není zaplacená (dobrovolnost): 

„Já jako ředitel nemám smlouvu. Mám smlouvu o jmenování, ale nemám žádný

poměr  jo  z  funkce  ředitele.  Lidi  v  MASce,  tak  jsme  placený  z  projektů  interních

tý MASky, takže jsme jako přímo zaměstnanci MASky na ten konkrétní projekt, ale pak

máme ještě jeden projekt v MASce a tam je zaměstnavatelem ten náš partner (Sdružení

obcí místních samospráv) a z tehlenstěch peněz my jsme momentálně placený. Tady je
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velká výhoda v tom, že když pracujeme ve spolupráci se Sdružením obcí sedlčanska, tak

ty zaměstnanci tady jsou taky placený a prakticky jejich činností je to, dělat rozvoj toho

regionu. Přesně to, co v tý MASce. Takže MASka a sdružení jsou prostě subjekty, který

jsou placený,  a  ta  jejich  náplň  práce  je  dělat  regionální  rozvoj.  Takže  to  je  prostě

takovej ten management, takový to zázemí, který tady je pro ty obce a pro ty všechny

obyvatele. Jo pak samozřejmě my můžeme, když příjdou projekty. Tak mi si samozřejmě

můžeme  zaměstnávat  lidi  a  budou  placený  z  projektů,  ale  nikdy  to  nebude  tak,  že

bychom platili kmenový zaměstnance a bylo jich třeba 10 jen z našich interních peněz

bez projektů. Na to to území nevygeneruje dostatečný finance. Ano, můžeme si nabírat

lidi, nebudou to dobrovolníci, odvedou třeba část práce dobrovolné mimo jakoby nás,

ale  budou  placený  z  projektovejch  peněz.  Jo  není  to  možný,  když  budete  mít

dobrovolníka, kterej bude chodit do práce (svojí) a budete ho chtít zapojit do projektu

tak to by nefungovalo.“

Výzkumník: Co myslíte tím zapojit do projektu?

Pracovní poměr.

Práce na projektech je potřeba dělat profesionálně. Tato potřeba se zdá být těžko

zajištěna bez formálního nastavení vztahu mezi pracovníkem a realizátorem projektu.

Takto upravený vztah byl dalším vedoucím pracovníkem popsán jako důležitý krok pro

konzistentní práci v rámci MAS. 

6. Dlouhodobá udržitelnost       

Vzhledem k povaze práce, kterou kancelář společně s managementem zajišťuje,

vyžaduje kromě nasazení také odbornost a managerské schopnosti.  Na otázku, co je

nejvíce  zapotřebí  pro  úspěšný  start,  odpověděla  představitelka  managementu  MAS

následovně: 

„No víc jsou potřeba ty schopnosti jak peníze a zapálený lidi. To jako kam si nás

pozvali, tam jsme jeli, ale jako ta vlna nadšenosti vám nemůže vydržet že jo tři roky.

Teď, když se to už dost profesionalizuje, s tím co děláme, tak to dělat ještě vedle toho co

děláme za práci jinou, tak to je hrozně náročný“ 
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Výzkumník: Je to vidět třeba v těch vztazích když už to je víc profesionální?

Myslím ten rozdíl, když to dělá někdo na půl úvazku nebo dobrovolně?

Rozdíl v udržitelnosti. Když to někdo dělá na půl úvazku, tak má na to vyčleněný

určitý čas a ví, že se tomu bude věnovat dlouhodobě, má určitou jistotu. Ty hodiny jsou

takový základ a vy tomu dáte třeba ještě X hodin navíc. 

Udržitelnost MAS je tedy závislá na její profesionalizované podobě. 

Z této výpovědi je dále patrné, co uvádí Jantulová, že potenciál profesionalizace

vychází  z  expertního  vědění.  Toto  vědění  založené  na  znalosti  místní  politiky

regionálního rozvoje a principů metody Leader, jak vyplývá z výpovědí předchozích,

musí být doplněné o schopnost toto vědění adekvátně šířit mezi aktéry.

 

Závěr

 

1. Profesionalizace MAS jako proces vzniku

Z rozhovorů, které jsem provedl, jasně vyplývá, že profesionalizace je nezbytný

proces, který pro vznikající MAS znamená stabilizaci zaměstnanecké struktury a jistotu

zázemí pro cíle, které jsou spíše dlouhodobého charakteru. Tato skutečnost vyplývá již

z analýz,  které  popisují  funkci  MAS a její  správné fungování,  viz  „Metodika  dobré

praxe“.  Nutnost  zaplatit  odbornou  práci  při  přípravě  komunitně  plánované  strategie

SCLLD nasvědčuje profesionalitě uvnitř MAS. Profesionalizace u začínajících MAS je

obsažena jednak v práci odborníků přes regionální rozvoj a jednak v práci lidí, kteří jsou

hlavními  iniciátory  vzniku.  Často  jsou  to  nadšenci  dobrovolníci,  kteří  zpočátku

disponují pouze znalostí principů metody Leader. Později jako součást managementu

zajišťují  formální  změnu  organizace  podle  předložených  požadavků  z  ministerstva

zemědělství.  Profesionalizace  MAS  tedy  probíhá  ve  dvou  rovinách.  Tou  první  je

expertní znalost regionální politiky a operačních programů. V té druhé jde o znalosti

principů  metody  Leader  a  znalosti  spojené  s  přípravou  MAS  na  nové  programové
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období.  V  první  fázi  vzniku  MAS  se  ukázala  jako  nejdůležitější  iniciativnost  lidí

ztotožněných s principy metody Leader a dobrovolná snaha získat pro vznik MAS další

partnery.  V tomto ohledu je klíčová úloha obcí, sdružení obcí a mikroregionů, které

doposud zajišťovaly koordinační a servisní funkci k operačním programům. Z tohoto

důvodu  vznikají  vazby  mezi  iniciátory  vzniku  MAS  a  managery  mikroregionů

a sdružení obcí, kteří mají expertní znalost z regionální politiky. V první fázi se snaží

informovat širší veřejnost a kromě obcí aktivovat zástupce ze sektorů podnikatelského

a neziskového.  Tato  snaha  je  často  řízena  skrze  starosty  či  starostky.  Starostové

a starostky jsou motivování jednak samotnou myšlenkou komunitního plánování,  ale

důležitější se zdá být vidina možnosti budoucího čerpání finančních zdrojů skrze MAS.

V  této  fázi  je  veškerá  činnost  dobrovolná.  Získávání  příznivců  založení  MAS

nevyžaduje  kromě  znalosti  Leaderu  expertní  vědění.  Je  však  patrné,  že  se  začíná

formovat management MAS, který toto vědění začíná shromažďovat. Tato fáze vznikání

MAS lze podle Hartmana Tewise pojmenovat jako potenciál pro profesionalizaci.

 Management, který se stará o chod MAS (zajišťuje zasedání orgánů MAS atd.)

postupně získává informace o nutných náležitostech a povinnostech MAS vůči státní

správě (MMR, MZ) spojených se vznikem a působením v novém programovém období.

Management  tak kumuluje expertní  vědění,  které  se snaží  dále  předávat  mezi  členy

MAS, partnery. Nicméně v mnoha případech se jedná o byrokratická nařízení upravující

formální podobu a funkčnost MAS (např. standardizace). Tyto informace jsou partnery

přijímány bez  nadšení,  jsou  spíše  označované  jako  nepotřebné  informace,  které  jen

zatěžují.  Existují  však  výjimky,  při  kterých,  jak  uvedli  zástupci  managementu,  jsou

informace  řádně  poskytovány.  Z  důvodu  možné  demotivace  na  účasti  při  zasedání

management dokonce zvažuje, jestli vůbec takové informace aktivně členům předávat.

Management má tedy důležitou roli v druhé fázi profesionalizace „formování pravidel

a norem“  a  to  institucionalizaci  strategie  jednání  MAS (neboli  zapracování  pravidel

a norem  do  fungování  MAS).  Tímto  způsobem  vzniká  rozdíl  mezi  členy  MAS

a managementem, který je v této fázi, pokud se neangažuje v nějakém projektu řízeným

MAS, bez finančního ohodnocení. Poslední fází je stabilizace, která přichází v podobě

pracovně právních vztahů a  finanční  jistoty spojené s  podpořením MAS na základě

schválené strategie SCLLD nebo práci na projektu (například projekt „spolupráce“).

Při  vznikání  MAS tedy můžeme identifikovat  tři  fáze  profesionalizace  podle

Hartman Tewise. První se vztahuje ke principu administrace celé metody Leader a je

tedy zřejmé, že MAS tento předpoklad pro profesionalizaci má (inspirace z ostatních
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zemí, podpora státu a organizací jako národní síť MAS atd.). Druhá fáze je spojena se

vznikem  formálních  pravidel.  Formální  pravidla  jsou  po  MAS  přímo  vyžadována

v rámci standardizace a norem určených ministerstvem zemědělství, potažmo nařízením

rady EU č.1303/2013. Třetí fází je stabilizace, která uzavírá tento proces a je nezbytná

pro etablování MAS jako spolehlivého aktéra v regionální politice. Stabilizace MAS je

podle  dotazovaných  charakterizována  dostatkem  financí  a  zaměstnanci  ve  stálém

pracovně právním vztahu.

2. Další podoby profesionalizace a vznik MAS

Nyní porovnám proces vzniku MAS s dalšími definicemi profesionalizace, které

jsem  popsal  výše.  MAS  jako  koordinátor  regionálního  rozvoje  bude  v  novém

programovém období  spojovat  možnost  čerpání  finančních  zdrojů z  mnoha různých

operačních  programů.  To  znamená  určitý  potenciál  pro  monopolizaci  tohoto

specifického  vědění.  Avšak  tuto  tendenci  nelze  primárně  spojovat  se  snahou

managementu  zvyšovat  vlastní  socioekonomický  status.  Vzhledem  k  předem

definovaným  cílům  a  ideálu  funkčnosti  konceptu  MAS  jde  spíše  o efektivnější

a rovnoměrnější způsob jak expertní vědění distribuovat do daného území. Součástí této

snahy je komunitní činnost (také označována jako animační), která implicitně podporuje

výměnu informací a znalosti v daném území. Nicméně myšlenka funkčnosti MAS také

obsahuje schopnost  MAS získávat  finanční  prostředky vlastní  činností  tzn.  prodávat

takové vědění. Vedoucí pracovník MAS popsal tuto situaci jako možnost poskytovat

služby za různé ceny podle nároků a možností zákazníka (i zcela zdarma) s důrazem na

přínos, kterou spolupráce může přinést pro dané území (především shodnost se strategií

SCLLD). Vedoucí pracovníci z obou MAS popsali,  jak by si představovali strukturu

takové  administrace.  V  obou  případech  byla  MAS  popsána  jako  velice  otevřená

organizace  s  fungující  kanceláří  jako  bezplatného  poskytovatele  informací

o možnostech  regionálního  rozvoje.  V  této  souvislosti  byla  zmíněna  i  jakási

nadstandardní práce expertních pracovníků v terénu, kteří neformální cestou poskytují

rady.

Tato  studie  prověřila  nezbytnost  profesionalizace  MAS  pro  vznik  a  její

dlouhodobou udržitelnost. Při práci jsem vycházel z definice profesionalizace založené

na  expertním  vědění  a  struktuře  organizace.  Nicméně  z  výpovědí  dotazovaných  je



335

patrné,  že  potenciál  profesionalizace  MAS  nevychází  pouze  z  expertního  vědění

založeném na znalostech politiky regionálního rozvoje a principů metody Leader (jak

uvádí Jantulová) ale také na schopnostech managerského typu  efektivně sířit podměty,

které aktéry správně motivují k zvnitřnění principů metody leader a participaci v MAS.

Dalším  podmětem  k  rozšíření  této  práce  zůstává  otázka,  zda  je  tato  činnost  již

profesionalizována. Vzhledem k rozhovorům s iniciátory vzniku MAS se domnívám,

že ve studovaným případech jde zpočátku pouze o osobní přesvědčení, které se sbíráním

zkušeností  mění  v  odbornost  na  implementaci  metody  Leader.  Z  tohoto  důvodu

shledávám,  že  je  při  vzniku  MAS  důležitější  role  osobnosti  iniciátorů,  než

institucionalizované managerské schopnosti uplatňující se v jiných segmentech trhu. 

V  knize  „Sociologie  organizace  a  byrokracie“  je  popsána  proměna  trhu  práce

a organizací  jako přechod  od robustních  byrokraticky založených organizací  k  sítím

(Keller 2007: 153), založených na možnostech outsourcingu a flexibilního využívání

kontaktů a spolupráce. Takové sítě jistě představují formu sociální kapitálu a možnost

pro  jeho  měření.  MAS  tedy  můžeme  vnímat  jako  byrokratický  aparát  na  tvorbu

sociálního  kapitálu jako občanskou pospolitost  jak ji  charakterizoval  Putnam. Tímto

způsobem lze  přijmou druhou hypotézu,  že  proces  profesionalizace MAS je  snahou

zavedení  byrokratických  principů  do  organizační  struktury  a  současně  koncentrovat

sociální  kapitál  v  podobě budování  sociálních  sítí  a  občanské pospolitosti  v  daného

regionu. 

3. Odpověď na výzkumné otázky

3.1  Dokáže  MAS  naplňovat  principy  metody  Leader  aniž  by  se

profesionalizovala?

MAS nedokáže plnit  účel  kvalifikovaného koordinátora operačních programů

aniž by zaměstnávala odborníka, proto je profesionalizace nutná.

3.2 Jakou roli hraje profesionalizace MAS pro schválení strategie SCLLD?

Náročnost zpracování strategie vyžaduje odbornost,  kterou lze bez finančních

prostředků jen těžko zajistit.  Proto  byly MAS poskytnuty peníze  v  rámci  programu

„technická pomoc“. Míra profesionalizace se dále odvíjí od způsobu, jakým je SCLLD

zpracována  a  jaké  finance  jsou  na  tvorbu  využity.  V obou  případech  se  na  tvorbě
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SCLLD  podíleli  placení  odborníci.  Z  hlediska  financování  a  odbornosti  je

profesionalizace nezbytná. 

3.3. Jakou změnu ve fungování MAS způsobuje schválení strategie SCLLD?

Schválení  SCLLD  znamená  větší  finanční  jistotu,  která  znamená  stabilizaci

struktury MAS,  možnost  stálosti  zaměstnanců a  prostředky na  fungování  kanceláře.

MAS se může začít soustředit na animační funkci, plánovat vlastní projekty zajišťující

další  finanční  zdroje.  Schválení  strategie  SCLLD  znamená  dovršení  procesu

profesionalizace. 

4. Shrnutí

Specifické principy fungování a účel MAS mění proces profesionalizace v prostředek,

jak  implementovat  metodu  Leader.  Proces  profesionalizace  MAS podléhá  na  rozdíl

od jiných neziskových organizací regulacím souvisejícím s administrací metody Leader.

Tyto  regulace  jsou  na  jednu  stranu  nezbytné  na  druhou  stranu  ohrožují  princip

subsidiarity,  v  například  v  případech,  kdy  není  dán  dostatečný  prostor

pro připomínkování  plánovaných  změn.  Podle  agendy  a  problémů,  které  vznikající

MAS před novým programovým obdobím 2014-2015 řeší, lze proces vzniku rozdělit

na tří fáze profesionalizace. První a druhá fáze je charakteristická nedostatkem financí

a dobrovolnou prací. Situace nedostatku peněz je řešena jednak spoluprací s ostatními

aktéry regionálního rozvoje  (mikroregiony,  sdružení  obcí)   a  také  dotací  „technická

pomoc“, která umožňuje MAS vypracovat VPD strategie komunitně vedeného místního

rozvoje, který je základním kamenem metody Leader a dotační politiky. Způsob jakým

se MAS profesionalizují implicitně zahrnuje i rozvoj sociálního kapitálu a to především

díky osobním kontaktům ve formě zasedání Nejvyššího orgánu (vše se musí odhlasovat)

a práci na přípravě SCLLD (pracovní skupiny). Politika regionálního rozvoje postavená

na principu subsidiarity a podpoře sociálního kapitálu místních aktérů se podle teorie

projeví  až  v  dlouhodobém  perspektivě  díky  pozitivním  externalitám  plynoucích

z demokratických  principů  administrace  této  metody,  rozvoji  občanské  pospolitosti

a podobně. Často se v této souvislosti zmiňuje ochota a citlivé zacházení profesionálů

s potenciálem možné spolupráce a zapojení místních aktérů do politiky.  Z rozhovorů

vyplynulo  jisté  odhodlání  odborníků  šířit  expertní  vědění  a  podporovat  příležitosti

ke spolupráci v daném území (odborníci v terénu – služby na neformální bázi). Tato
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činnost  lze  označit  také  jako  komunitní  činnost  či  animační  funkce,  což  je  druhá

ze dvou úkolů MAS. Podle dotazovaných se této činnosti budou moci plně věnovat až

po schválení strategie SCLLD. Tato studie se nezabývala měřením sociálního kapitálu

na území již dlouhodoběji působících MAS. Nicméně další výzkumné práce a čas ukáže

výsledky investovaného času a nadšení lidí, kteří věří v metodu Leader a stali se její

součástí.
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