
MAS 
a příprava nového období evropských 

strukturálních fondů

Petr Čáp, Národní síť Místních akčních skupin





Chytrý venkov





Co je to 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. 

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).

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, obecní samosprávou, 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. 



Základní teze 
chytrého a chytřejšího 
venkova:
Chytrý venkov není možný bez „chytrých“ lidí. 

Dříve než budeme investovat do solárních lamp, samořídících
aut, dronů a systému analýzy dat od telefonních operátorů je 
třeba investovat stejnou měrou do lidí.

Klíč k rozvoji společnosti a „udržení tempa s dobou“ je v 
celoživotním učení, vzdělávání, překonávání vývojových 
anomálií.



NS MAS podporuje a prosazuje maximální podporu podmínek 
a programů pro celoživotní učení a to v souladu s 
Doporučením Rady EU o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení z 22. 5. 2018.

Místa pro celoživotní učení mají být přirozená a lidem co 
možná nejblíže: veřejné knihovny, komunitní centra a školy. 



článek 20 v Programu rozvoje venkova

Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje: 
1. rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a 

spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, 
toalety) včetně obecních knihoven

2. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a 
spolková zařízení včetně obecních knihoven 

3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 
povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30% projektu 

4. nákup nemovitosti 



článek 20 v Programu rozvoje venkova

Jak na to?

- Zjistit na území které MAS se obec-knihovna nalézá

- Oslovit manažera MAS zda:
- A) MAS plánuje implementovat čl. 20
- B) MAS má rozvoj knihoven ve své Strategii

www.mistniakcniskupiny.cz
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