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MAS zahrnují 94 % obcí ČR
Pokrýváme 82 % území ČR
Počet MAS: 179



Proč MAS ??

• Apolitičnost a nezávislost na komerčním 
sektoru

• Pokrývají 82 % území ČR

• Znalost území, potřeb a vztahů 
stakeholderů

• Velké zkušenosti s animační činností

• Dobré vztahy se starosty obcí

• Spolupráce s podnikatelským sektorem a 
se spolky



Jaký chceme venkov?
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Co je chytrý venkov? 
• Chytrý venkov je o lidech, kteří žijí na venkově  a přebírají 
vlastní iniciativu v hledání praktických řešení vedoucích ke 
změně a k adaptaci na změny v jejich území. Pečlivě se vyvažují 
cíle z pohledu spravedlnosti, efektivity, udržitelnosti, sociálního 
smíru a potřebnosti v regionu.

• Digitální technologie se používají jen tehdy, když je to vhodné 
– ne proto, že jsou zrovna módní. Chytrý venkov přizpůsobuje 
digitální technologie, aby lépe sloužily místní komunitě.

• Chytrý stát zajistí, aby venkov mohl tyto technologie aplikovat 
(vysokorychlostní internet, přijímaní odpovídající legislativy).



Co je Chytrý venkov? 
• Chytrý venkov je o přemýšlení za hranici obcí. Řada aktivit zahrnuje 
okolní krajinu, skupiny obcí, malých měst a také vazby na velká 
města.

• Chytrý venkov rovněž znamená podporovat stávající či zakládat 
nové formy spolupráce  a sdružení: mezi zemědělci a dalšími 
venkovskými aktéry, obecními správami, soukromým sektorem a 
občanskou společností a také mezi přístupem zdola nahoru a shora 
dolů.

• Chytrý venkov znamená i myslet na sebe sama. Neexistuje žádný 
standardní model nebo řešení pro chytrý venkov – jde o místní lidi, 
kteří provedou inventuru místních zdrojů, využijí ty nejlepší  z 
dostupných znalostí a ujmou se iniciativy..

• Komunitní projednávání …
• Participace  občanů …

• Sociální inovace …



5 výzev Chytrého venkova 
• Vylidňování venkova a demografická změna

• Místní řešení reagující na krácení veřejných prostředků, 
centralizaci a omezování služeb na venkově - veřejná správa 
doprava, zdravotnictví, školství, maloobchod a služby, 
sociální věci  

• Vazba venkov – město

• Role venkova v přechodu na nízkouhlíkovou cirkulární 
ekonomiku

• Digitální transformace venkova – pokrytí, gramotnost 
a využití potenciálu nových technologií 



Proč „jít“ do Chytrého venkova? 
• V návrhu nařízení nové SZP coby jedna 
z prioritních oblastí

• Samostatný program na úrovni LEADERu?

• Multifondové horizontální opatření napříč 
fondy

• ČR bude muset 45% všech prostředků EU 
2021+ využít na inovace, velké podniky 
nebudou podporovány



požadavky implementace konceptu smart villages
◦ partnerství

◦ participace občanů

◦ komunitně projednaná integrovaná strategie

◦ vznik tzv. inovačních brokerů v každém regionu 
◦ návrh nařízení nabízí 2 řešení – využití fungujících struktur MAS či vytvoření nových paralelních struktur

◦ největší hrozbou duplicita struktur

◦ třeba příležitost dříve než ostatní uchopit a vytvořit moderní chytrý venkov !!! 

Smart Villages v rámci 2021+



ENRD – brožura a video 



http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-chytry-venkov/



Chytrý venkov = klíčová aktivita v rámci 
přípravy na cíl  EK „Inteligentnější Evropa“ ?  

VZDĚLÁVÁNÍ (SE)

NS MAS  
KS MAS      
i MAS

Území 
MAS -

partneři



Klíčové otázky?
• Vzdělávání MAS 

- „vyladění“ informační hladiny v rámci NS MAS,

• Role INOVAČNÍHO BROKERA

- kompetence, znalosti, pracovní náplň, indikátory

Forma spolupráce s ostatními partnery

-Kohezní politika ČR a EU 2021 + - NE COPY – PASTE!

- Financování

- z čeho hradit do r. 2020 a od r. 2020?



Aktivity pro Chytrý venkov - 2018

25.- 26.4. => Urbis Smart City Fair v Brně

24.5. => Leaderfest – Smart řešení pro venkov, Rožnov p. R.

14.-15.8. => Setkání MAS - Chytrý venkov, Lobeč

31.8. => Setkání PS v Evropském domě, Praha

17.10. => Seminář Smart Cities + Polygon, Plzeň

13.- 14.11. => výjezdní jednání PS Chytrý venkov, Choťovice

20.11. => Smart City  v ČR – Metodika ……., Praha

22.11. =>  Vzdělávání MAS v SC - I – Buštěhrad

3.12. => Vzdělávání MAS v SC – II - Kněžice

5.12.  => PS Smart Cities MMR, Praha 

Průběžně – spolupráce s územními partnery (V6), MMR, Úřad vlády, SIC, Sk



Aktivity pro Chytrý venkov - 2019
Realizováno:

10.1. =>  Konference Sucho, kůrovec a finance v Brně

24.1. =>  Workshop GI data a SC na ČZU, Praha

30.1. => Vzdělávání MAS v SC – III, Mutějovice

Příprava, plán

26.2.  => Vzdělávání MAS v SC – IV,  Kostelní Hlavno

27.- 28.2.  => Konference Energie v rukou měst, Litoměřice

21.3.  => Konference Chytrý venkov v podání MAS, Dolní Břežany

Duben =>  EXKURZE - Digitální vesnice, Bavorsko (SRN)

LEADERFEST – tematický blok Chytrý venkov, Žatec

Přání navázat užší spolupráci s Mze, MPO …………



Co bychom uvítali? 
Pochopení a podporu napříč „politickým 
spektrem“,  jednotlivými resorty, ŘO, územními 
partnery …

Překlady dokumentů k tématu Smart Villages z 
pera relevantních (nejen) evropských struktur, 
organizací a sítí do češtiny …

Partnerství v podobě nezávislé finanční podpory

…chytří jsme dost, nám stačí  jen 3P



Motto: 

Chytrý venkov není 
výsledek, ale 

proces … a hlavně, 
je to o lidech …



Motto: 
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