
3. zasedání
13. listopad 2015, Praha



Program zasedání komory CLLD

Čas Bod programu

10:00 – 10:15 Úvod

10:15 – 11:00 Vstupy nositelů CLLD 

11:00 – 11:45 Vstupy ŘO 

11:45 – 12:00 Různé, shrnutí závěrů z jednání komory



Úvod

Milena Brožová

Odbor regionální politiky MMR, oddělení podpory venkova 



- MMR - ORP – metodický gestor IN

- metodická podpora nositelů – v průběhu roku realizováno předběžné posouzení 

strategií CLLD (3 projekty)

- zakázka Procesní evaluace výzvy č. 2 OPTP

- expertní posouzení v rámci projektu MEDUIN – (konzultace, workshopy)

- zakázka MMR – ORP (zbylé strategie) 

- celkem posouzeno 174 SCLLD

- ve spolupráci s NS MAS realizovány 2 workshopy za účasti zástupců relevantních ŘO   

a SZIF

- koordinace činnosti Operativní pracovní skupiny pro CLLD („Platforma CLLD“)

- zástupci relevantních ŘO, NS MAS, MMR

Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci 
přípravy integrovaných strategií CLLD



Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD)

• Finanční alokace, indikátorová soustava pro monitorování a hodnocení ÚD

• Schválena vládou dne 14. 9. (UV 742/2015)

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016

• Zakomponování RAP – míra naplňování aktivit SRR prostřednictvím aktivit RAP

• Vládou schválen 12. 10. (UV 806/2015)

Novela zákona  č. 248/2000

• Účinnost od 25. 11. 2015

Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR



Podpora cestovního ruchu – 370 mil. Kč

• Navigační a info systémy pro sluchově/zrakově postižené, 

vybudování/rekonstrukce odpočívadel, center služeb, hygienických zařízení, 

zpřístupnění atraktivit, návrh nového dotačního programu: podpora 

destinačních společnosti, atraktivit regionu

Podpora regionů – 545 mil. Kč

• Spolupráce obcí, obnova sakrálních staveb v obci a místních komunikací, obnova 

majetku obcí a krajů po živelních pohromách, odstranění vybydlených budov

Podpora územního plánování obcí – 20 mil. Kč

Podpora bydlení – 485 mil. Kč 

• Regenerace sídlišť, podporované byty, olověné rozvody, bytové domy bez bariér

Většina titulů vyhlášena k 1. 11. 2015, ukončení 15. 1. 2016

Dotační tituly MMR



• Dokončena aktualizace, MPIN vydán 10. listopadu 2015

• Nahrazuje Metodické stanovisko Ministryně pro místní rozvoj vydané 31. 7. 2015  

• Upřesnění finančního plánu strategie s ohledem na zadávání do MS2014+

• Upřesnění postupů administrace výzev MAS (kapitola 9.3) – diskuze s EK

Aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD

• Výzva průběžná, nesoutěžní

• Předpoklad prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí z 31. 12. 2015 na 

31. 3. 2016

• Aktuálně 3 podané žádosti o podporu strategie v MS2014+

Metodický pokyn pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014 – 2020 



Proces hodnocení a schvalování SCLLD upraven MPIN

• 2 fáze hodnocení 

• kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (MMR – ORP)  

• věcné hodnocení programových rámců (příslušné ŘO ve vzájemné součinnosti) 

• Strategii je možné vrátit k doplnění a přepracování (rozdílný postup oproti 

hodnocení projektu v MS2014+)

• V každé fázi hodnocení je vrácení možné pouze jednou

• Následně je možné podat novou verzi žádosti o podporu strategie i v rámci téže 

průběžné výzvy

• Hodnoticí kritéria viz příloha 2 a 3 MPIN 

Hodnocení a schvalování strategií CLLD 



Vstupy nositelů SCLLD 

Aktuální stav přípravy integrovaných strategií 

Aktivity MAS ve vztahu Místním akčním plánům vzdělávání 

Zapojení KS MAS v Regionální stálé konferenci

Zástupci KS MAS



Vstupy ŘO

Aktuální nastavení podmínek programů 

Aktuální stav standardizace MAS



Různé, shrnutí závěrů z jednání komory

Milena Brožová



Národní stálá konference: 

I. bere na vědomí informace o aktuálním 

stavu přípravy integrovaného nástroje 

Komunitně vedený místní rozvoj.

Návrh usnesení

Usnesení č. NSK-…/2015:


