Program LEADER
Základní myšlenkou metody LEADER je přesvědčení,
že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé stránky
daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své vlastní
problémy. Z tohoto důvodu se pro období 2007-2013 stala
oficiálně metoda LEADER součástí Programu rozvoje venkova České republiky (PRV), kdy projekty prováděné metodou LEADER tvoří tzv. IV. osu tohoto programu.
K realizaci svých strategií bylo vybráno celkem 112 MAS
v celé ČR, které do roku 2013 obdrží podporu v celkové
výši 4,5 mld. Kč. Pravidla programu LEADER jsou dána
podmínkami, které stanovuje Ministerstvo zemědělství.
Základní principy metody LEADER
1. existující strategie místního rozvoje
2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na 		
místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
3. přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci
strategie
4. integrované a vícesektorové akce
5. inovační přístup
6. spolupráce
7. vytváření sítí
Metoda LEADER prostřednictvím místních akčních
skupin nabízí venkovským aktérům (obce, mikroregiony, spolky a neziskové organizace, podnikatelé) nástroje
a otevřený přístup k formulaci a naplňování strategie rozvoje jejich regionu.
V plánovacím období 2014-2020 je navrženo, aby se metoda LEADER stala součástí všech budoucích operačních
programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském
prostoru a aby si tyto programy začlenily místní akční
skupiny jako nedílnou součást své implementační struktury
jako efektivní zástupce venkovských společenství.
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Kdo jsme?
MAS Radbuza, o.s. je občanské sdružení, které sdružuje obce, podnikatele a neziskové
organizace z regionů Dobřanska, Holýšovska, Chotěšovska, Nýřanska a Stodska za účelem
dlouhodobého udržitelného rozvoje tohoto území. Většina MAS na území Plzeňského kraje
funguje od roku 2007 a přináší finance na své území prostřednictvím metody LEADER.
Donedávna naše území bylo na mapě pouze bílým místem, kde nepůsobila žádná MAS.
MAS Radbuza, o.s. vznikla v březnu 2011 a postupně začala formovat svoje území.

MAS Radbuza, o.s. v číslech
(k 1.7.2012)

Počet obyvatel v zájmovém území: 42 548
Počet obcí v zájmovém území: 36
Rozloha území v km2: 360,13
Datum registrace: 18.3.2011
Počet členů: 27         
z toho veřejný sektor: 8          
z toho neveřejný sektor: 19

Co je to MAS?
MAS, neboli místní
akční skupiny, se
rozkládají na určitém
území a jsou založeny na principu
partnerství a spolupráce veřejného,
soukromého a neziskového sektoru
na místní úrovni.
Tvoří je tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací
a aktivní občané. Zástupci nestátních a nesamosprávních
subjektů musí tvořit více než 50 % členské základny.

Naše cíle
MAS Radbuza, o.s. vznikla v době, kdy dobíhá předchozí
programové období 2007-13. Vznikla tak v dostatečném
předstihu před novým programovým obdobím 2014-20,
aby včas zpracovala kvalitní integrovanou strategii území
a připravila se na následující dotační období.

Zájmové území MAS Radbuza, o. s.

Cílem MAS Radbuza je být jednou z podpořených MAS
ČR v následujícím období a přinést tak do území finanční
dotace z EU. Zároveň se MAS Radbuza bude snažit získat do
svého území prostředky i z jiných zdrojů a podporovat území
i z vlastních grantových programů. Přesto, že jsme nově
vzniklá MAS (tudíž nepodporovaná z LEADERu), obdrželi jsme během prvního roku fungování několik finančních
dotací a vyhlásili vlastní grantový dotační program. Více
o MAS Radbuza najdete na našich webových stránkách.

