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Cíl projektu

• Ucelená analýza postavení žen na venkově

• Situace v moravských MAS: konkrétně MAS 
Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu 
Poodří a MAS Moravská cesta

• Výstup: odborná výzkumná zpráva



• Venkov: nedostatek rovných příležitostí získat zaměstnání

• Ženy na venkově mezi nejvíce znevýhodněné skupiny 

• Problematice je věnována nižší míra veřejné pozornosti, než 
oblasti rovných příležitostí mužů a žen ve vysokých 
manažerských pozicích firem, sídlících ve městech

• MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu při rozvoji venkovského 
prostoru a jsou velmi inovativní v otázkách podpory podnikání 
a tvorby pracovních míst → příležitost pro ženy

Důležitost projektu



Podstata výzkumu

• Dotazníkové šetření a následné kvantitativní analýzy 
získaných dat

• Data budou zpracována ve statistickém programu 
SPSS 

• Výsledek: obsáhlý datový soubor - unikátní informace 
o zkoumané problematice

• Využití z dlouhodobého hlediska - odborný podklad 
pro formulování obecnějších závěrů v oblasti 
reprezentace žen na venkově v ČR i zahraničí



• Jedná se o první odborný výzkum, který je 
spojen s komplexním sběrem dat z oblasti 
rovnosti mužů a žen na venkově. Získáme 
informace o faktorech, které ovlivňují rovné 
příležitosti mužů a žen v problematice rozvoje 
venkova

Přínos projektu



Příklady dobré praxe v zapojování 

žen do rozhodování na venkově
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Zapojení žen na venkově

Současný stav

• Vylidňování venkovských obcí

• Stěhování mladých lidí do měst

• Dojíždění za prací

• Nedostatečná kapacita předškolních 
vzdělávacích institucí v místě bydliště popř. 
jejich absence



Bariéry vstupu na trh práce

• Nedostatečné vzdělání

• Nedostatečná praxe

• Blížící se mateřská dovolená

• Malé děti

• Vyšší věk

• Blížící se odchod do důchodu

• Absence vhodných pracovních míst

• Absence jakýchkoli pracovních míst

Problematika hledání práce na 
venkově



Řešení?



Podpora práce žen v oblasti 
rozvoje venkova

– Práce v MAS



Podpora snížených 
pracovních úvazků



Podpora flexibilních pracovních 
úvazků

–Flexibilní pracovní doba



Příklady dobré praxe ve Vaší 
MAS



Odliv kvalifikovaných 
pracovních sil z venkova –

obecný problém



Flexibilní pracovní úvazky,

Home office a česká 
legislativa



Děkujeme za pozornost



Metoda LEADER v období do roku 

2013 – participace mužů a žen na 

rozvoji venkova 
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LEADER



• Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale

(propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku)

• Nástroj politiky regionálního rozvoje

• Přístup zdola nahoru 

– Nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území 

společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují

– Společná strategie a společné rozhodování

Program LEADER



• propojení kapacit daného území

• společné rozhodování

• podpora místního partnerství

• spolupráce v regionu a mezi regiony

• posílení ekonomického prostředí venkova

• zlepšení kvality života na venkově

• rozvíjení místní produkce

• posílení venkovské komunity

Cíle LEADERu



Komu je LEADER určen?



1. Místním partnerstvím venkovských území 
MAS, která vytvářejí a realizují společné 
rozvojové strategie a záměry

2. Místním subjektům, které realizují konkrétní 
projekty



• Z programu LEADER ČR lze realizovat investiční 
projekty, např.:
– Nákup zemědělských strojů

– Rehabilitace přírodních lokalit

– Obnova kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků 
sídel a krajiny

– Pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních 
lokalit nebo kulturního dědictví

– Obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v 
cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování) atd.



• Jak souvisí metoda LEADER s 
participací?

• Jak souvisí metoda LEADER s 
participací mužů a žen na venkově?



Místní akční skupiny v České 

republice – aktuální témata
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Místní akční skupiny (MAS)

• Jsou společenství občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a 
veřejné správy (obcí, svazků obcí), které 
spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a 
při získávání finanční podpory z EU a z 
národních programů, pro svůj region, 
metodou LEADER



• Velká část místních akčních skupin se sdružuje 
v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS 
MAS), která reprezentuje své členy na národní 
i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje 
činnost MAS při realizaci programu obnovy a 
všestranného rozvoje venkova apod. Více 
http://www.nsmascr.cz/

http://www.nsmascr.cz/


• Přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu 
rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho 
tradice a potřeby

• partnerství veřejných a soukromých subjektů

• strategické řízení rozvoje

• integrované a vícesektorové akce

• inovativnost – nalézání nových řešení problémů 
venkovských regionů

• spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, 
EU a dalších zemích

Základní principy metody LEADER



MAS v Olomouckém kraji

• Webové stránky MAS se sídlem v Olomouckém kraji:

• http://www.masbystricka.cz/

• http://hanacke-kralovstvi.cz/

• http://www.hornipomoravi.eu/

• http://www.masjesenicko.cz/

• http://www.masmohelnicko.cz/

• http://www.mas-moravskabrana.cz/

• http://www.moravska-cesta.cz/

• http://www.masnaceste.cz/

• http://www.mas-mostenka.cz/

• http://www.maspvvenkov.cz/

• http://www.regionhana.cz/

• http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko

• http://www.masstrednihana.cz/

• http://www.mas-sternbersko.cz

• http://sumperskyvenkov.cz

• http://unicovsko.cz/ops/

http://www.masbystricka.cz/
http://hanacke-kralovstvi.cz/
http://www.hornipomoravi.eu/
http://www.masjesenicko.cz/
http://www.masmohelnicko.cz/
http://www.mas-moravskabrana.cz/
http://www.moravska-cesta.cz/
http://www.masnaceste.cz/
http://www.mas-mostenka.cz/
http://www.maspvvenkov.cz/
http://www.regionhana.cz/
http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-partnerstvi-regionu-hranicko
http://www.masstrednihana.cz/
http://www.mas-sternbersko.cz/
http://sumperskyvenkov.cz/
http://unicovsko.cz/ops/


• Dobrá škola

• Podpora tradiční přirozené rodiny

• Výchova k rovnosti a občanské angažovanosti 
na lokální úrovni

• Posílení demokratických hodnot – svobody a 
rovnosti na všech úrovních

• Posílit zaměstnanost žen na venkově

Aktuální témata



Metoda Leader a veřejná správa
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Hlavní body prezentace

• Nejčastější chyby, příklady dobré praxe, 
možnosti konzultací, metodické stanovisko, 
přijatá opatření k zrychlení administrace

• Současný stav administrace – statistika v 
Olomouckém kraji





1. výzva

• Vyhlášená v srpnu 2015

• V říjnu podávány první žádosti o podporu 
SCLLD

• Většina podána v posledních dnech výzvy 
(konec března 2016)

• Celkem podáno 165 žádostí 

Začátek administrace



• 26 externích hodnotitelů, snížená kapacita

• Problémy s funkčností MS2014+

• Náročnost fáze věcné kontroly

• Vracení žádostí k přepracování

• Neomezení rozsahu předkládaných strategií

Příčiny zpoždění



• nedodržení struktury tabulek finančního plánu a indikátorů (pro 2. Výzvu
k dispozici formuláře v XLS)

• finanční údaje uváděny nesprávně v Kč (správně v tis. Kč, zaokrouhleno na
dvě desetinná místa, shodně v ISKP i XLS)

• neshodují se údaje v XLS (tab. e, f, g) a v ISKP

• nejsou vyplněny všechny sloupce (nulové hodnoty v neuznatelných
nákladech finančního plánu a odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny cílové hodnoty indikátorů)

• nejsou zpracovány indikátory pro strategické cíle

• není dodržena hierarchie strategické části: klíčová/problémová/prioritní
oblast – strategický cíl – specifický cíl – opatření (podopatření/aktivity)

Častá pochybení



• je dodržována předepsaná struktura strategie (pochybení -
vazba na strategické dokumenty v analytické části)

• jsou dodávány veškeré přílohy, MAS neopomínají přikládat 
hlášení o změnách (např. změna názvu/právní formy, člena 
atp.); schází zpravidla aktuální čestné prohlášení

• převážně správně je zařazen obsah do jednotlivých kapitol 
strategie dle MPIN

• strategie obsahují jak opatření financovatelná z ESI fondů 
(prostřednictvím CLLD), tak mimo integrovaný nástroj 
(strategie slouží jako střednědobý rozvojový koncepční 
dokument, který mohou  využít všichni aktéři v území

Příklady dobré praxe



• popis území a data o obcích jsou zpravidla k aktuálnímu datu 
(ne starší než k 31. 12. 2014)

• SWOT bývají zpracovány obsahově správně - vycházejí 
z expertní analýzy i komunitního projednávání (problém 
nastává, pokud nejsou závěry z komunitního projednávání 
zapracovány v socioekonomické analýze a objevují se např. 
pouze ve SWOT, bez jakékoliv návaznosti na podklady

• APP zpravidla zpracována v pořádku (nejčastěji schází 
provázanost na SWOT a socioekonomickou analýzu/komunitní 
projednávání, identifikace možnosti financování řešení 
problémů a naplňování potřeb z ESI fondů

Příklady dobré praxe



• MAS zpravidla stanovily zájmové skupiny v souladu se zaměřením 
strategie/klíčovými oblastmi/strategickými cíly

• monitoring a hodnocení jsou zpravidla popsány dostatečně a uvádí veškeré 
závazky MAS při hodnocení a monitorování (průběžné zprávy, závěrečná 
zpráva a mid-term)

• analýza rizik bývá zpracována správně, rizika jsou zařazena do skupin 
(věcná, finanční, organizační, právní), jsou stanovena opatření k jejich 
řízení/eliminaci a nositelé (subjekty odpovídající za sledování a řízení 
rizika) 

• principy pro určení preferenčních kritérií je možno definovat v rámci 
jednotlivých Opatření/Fichí i v samostatné kapitole; navrhované principy 
bývají v souladu se zaměřením strategie (např. zvyšování zaměstnanosti, 
pozitivní vliv na životní prostředí atp.) 

Příklady dobré praxe



DĚKUJI ZA POZORNOST


