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Program jednání Komory CLLD

Čas Bod programu

9:00 – 9:30 Registrace

9:30 – 9:35 Úvod, představení programu

9:35 – 10:15
Implementace CLLD na národní úrovni – metodické a koordinační aktivity MMR (informace k průběhu 
hodnocení SCLLD, evaluace CLLD)

10:15 – 11:00
Vstupy zástupců nositelů CLLD (aktuální stav realizace strategií CLLD, aktivity NS MAS ČR v rámci 
projektu z OP TP, další aktivity MAS a NS MAS ČR v rámci implementace CLLD v území)

11:00 – 11:30 Vstupy řídicích orgánů (aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z a OP ŽP)

11:30 – 12:00 Informace z odborných seminářů k podpoře rozvoje venkova a budoucnosti nástroje CLLD

12:00 – 12:30 Různé, shrnutí závěrů 



Metodické a koordinační aktivity MMR



Hodnocení žádostí o podporu SCLLD 

Richard Nikischer



Celkem za všechny výzvy (stav k 13. 12. 2017)

Zaregistrováno celkem 212
Odesláno do 1. vlny věcného hodnocení (VH) 194
Ukončeno v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FN+P) 17
Ukončeno ve VH 13
Staženo žadatelem 4
Schváleno 175
Vydány akceptační dopisy (AD) 168

Odesláno do 2. vlny VH: 192
Odesláno do 3. vlny VH: 171



1. výzva (stav k 13. 12. 2017)

Zaregistrováno celkem 165
Odesláno do 1. vlny věcného hodnocení (VH) 150
Ukončeno v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FN+P) 15
Ukončeno ve VH 12
Staženo žadatelem 4
Schváleno 134
Vydány akceptační dopisy (AD) 133

Odesláno do 2. vlny VH: 150
Odesláno do 3. vlny VH: 137



2. výzva (stav k 13. 12. 2017)

Zaregistrováno celkem 36
Odesláno do 1. vlny VH 34
Ukončeno v rámci hodnocení FN+P 2
Ukončeno ve VH 1
Staženo žadatelem 0
Schváleno 32
Vydány AD 28

Odesláno do 2. vlny VH: 34
Odesláno do 3. vlny VH: 32



3. výzva (stav k 13. 12. 2017)

Zaregistrováno celkem 11
1. vlna hodnocení FN+P – u hodnotitelů 0
1. vlna hodnocení FN+P – u žadatelů 1
Odesláno do 1. vlny VH 10
Ukončeno v rámci hodnocení FN+P 0
Ukončeno ve VH 0
Staženo žadatelem 0
Schváleno 9
Vydány AD 7

Odesláno do 2. vlny VH: 8
Odesláno do 3. vlny VH: 2



Stav hodnocení žádostí o podporu SCLLD v krajích 
Stav k 13. 12. 2017



Středočeský kraj

Středočeský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav
Hodnocení / 

Datum schválení
Kolo hodnocení

CLLD_16_02_081 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. schválena 26.9.2017

CLLD_17_03_021 MAS Jihozápad o.p.s. hodnocena VH 3. vlna; žádost z 1. výzvy ukončena

CLLD_15_01_282 MAS Brdy, z.ú. schválena 9.1.2017

CLLD_16_02_108 MAS Mezi Hrady, z.s. hodnocena VH 3. vlna; žádost z 1. výzvy ukončena

CLLD_17_03_033 MAS - Střední Polabí, z.s. schválena 24.11.2017

CLLD_15_01_037 MAS Blaník, z. s. schválena 27.6.2017

CLLD_16_02_003 MAS Nad Prahou o.p.s. schválena 18.8.2017

CLLD_16_02_100 MAS Polabí, o.p.s. ukončena žádost z 1. výzvy ukončena

CLLD_16_01_045 Brdy - Vltava o.p.s. schválena 10.3.2017

CLLD_15_01_110 Lípa pro venkov z.s. schválena 23.11.2016

CLLD_15_01_010 MAS Dolnobřežansko o.p.s. schválena 11.11.2016

CLLD_16_01_150 MAS Karlštejnsko, z.ú. schválena 20.11.2017

CLLD_15_01_099 MAS Podlipansko, o.p.s. schválena 25.1.2017

CLLD_16_01_099 MAS Sedlčansko, o.p.s. schválena 29.8.2017

CLLD_16_02_004 MAS Říčansko o.p.s. schválena 3.4.2017

CLLD_16_02_102 Místní akční skupina Mezilesí, z.s. schválena 12.12.2017

CLLD_16_02_005 Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. schválena 8.9.2017

CLLD_16_01_036 MAS PODBRDSKO, z.s. schválena 12.12.2016

CLLD_16_02_090 Posázaví o.p.s. schválena 8.6.2017

CLLD_15_01_095 Přemyslovské střední Čechy o.p.s. schválena 24.10.2016

CLLD_16_02_020 Rakovnicko o.p.s. schválena 10.8.2017

CLLD_16_02_022 Region Pošembeří o.p.s. schválena 17.8.2017

CLLD_16_02_053 MAS Vyhlídky,z.s. schválena 24.8.2017

CLLD_16_02_103 Místní akční skupina Zálabí, z. s. schválena 13.11.2017

CLLD_16_02_079 Mladoboleslavský venkov, z.ú. schválena 16.11.2017

CLLD_16_02_091 MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. schválena 2.6.2017

CLLD_16_01_130 MAS Boleslavsko z.ú. schválena 30.6.2017

Přehled

Počet MAS 27
Žádosti celkem 40
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 2

Schváleno 24

Ukončeno 14



Pardubický kraj

Pardubický kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_028 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. schválena 23.3.2017

CLLD_15_01_198 MAS Bohdanečsko, z. s. schválena 22.12.2016

CLLD_16_01_098 MAS Chrudimsko, z.s. schválena 13.6.2017

CLLD_15_01_232 MAS Holicko, o.p.s. schválena 17.8.2016

CLLD_16_01_103 MAS Litomyšlsko o.p.s. schválena 15.6.2017

CLLD_16_01_005 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. schválena 28.6.2017

CLLD_15_01_261 MAS Region Kunětické hory, z.s. schválena 20.7.2016

CLLD_15_01_242 MAS POLIČSKO z.s. schválena 25.1.2017

CLLD_15_01_026 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. schválena 2.3.2017

CLLD_15_01_258 MAS Železnohorský region, z.s. schválena 13.1.2017

CLLD_15_01_264 Místní akční skupina Hlinecko, z. s. schválena 18.1.2017

CLLD_15_01_065 MAS ORLICKO, z.s. schválena 20.1.2017

CLLD_16_01_049 Místní akční skupina Svitava z. s. schválena 9.3.2017

Přehled
Počet MAS 13
Žádosti celkem 13

1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 13
Ukončeno 0



Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_092 Místní akční skupina Stolové hory, z. s. schválena 8.6.2017

CLLD_15_01_029 Hradecký venkov o.p.s. schválena 28.11.2016

CLLD_16_01_149 MAS Brána do Českého ráje, z.s. schválena 21.6.2017

CLLD_16_01_145 MAS Královédvorsko, z. s. schválena 24.5.2017

CLLD_16_01_027 MAS Broumovsko+, z. s. schválena 22.12.2016

CLLD_17_03_011 Místní akční skupina Krkonoše, z. s. schválena 8.11.2017

CLLD_17_03_003 Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. schválena 9.11.2017

CLLD_16_01_129 Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. schválena 21.11.2017

CLLD_15_01_071 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. schválena 24.10.2016

CLLD_16_01_062 NAD ORLICÍ, o.p.s. schválena 13.4.2017

CLLD_16_01_083 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj schválena 21.3.2017

CLLD_15_01_126 Otevřené zahrady Jičínska z. s. schválena 23.8.2017

CLLD_16_01_053 MAS Podchlumí, z. s. schválena 20.1.2017

CLLD_15_01_036 Sdružení SPLAV, z.s. schválena 2.2.2017

CLLD_15_01_240 Společná CIDLINA, z.s. schválena 24.10.2016

Přehled
Počet MAS 15

Žádosti celkem 17

1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 15

Ukončeno 2



Liberecký kraj 

Přehled
Počet MAS 6

Žádosti celkem 8
1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 6

Ukončeno 2

Liberecký kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_15_01_050 MAS Achát z.s. schválena 3.4.2017
CLLD_15_01_104 LAG Podralsko z. s. schválena 6.2.2017

CLLD_16_01_047 MAS "Přiďte pobejt!" z. s. schválena 8.3.2017
CLLD_17_03_002 MAS Frýdlantsko, z.s. schválena 18.10.2017
CLLD_16_02_105 Místní akční skupina Podještědí, z.s. schválena 13.9.2017

CLLD_16_01_106 Rozvoj Tanvaldska z.s. schválena 19.7.2017



Ústecký kraj

Ústecký kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_02_039 MAS CÍNOVECKO o. p. s. schválena 22.8.2017

CLLD_15_01_234 MAS České středohoří, z.s. schválena 9.5.2017
CLLD_16_01_039 MAS Český sever, z.s. schválena 10.3.2017

CLLD_15_01_184 MAS Labské skály, z.s. schválena 20.12.2016
CLLD_16_01_151 MAS Naděje o.p.s. schválena 17.7.2017

CLLD_15_01_125 MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. schválena 3.7.2017

CLLD_16_02_057 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. schválena 17.8.2017
CLLD_16_01_048 SERVISO, o. p. s. schválena 24.3.2017

Přehled
Počet MAS 8
Žádosti celkem 9
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0

3. vlna hodnocení 0
Schváleno 8

Ukončeno 1



Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_15_01_088 MAS 21, o.p.s. schválena 20.7.2016
CLLD_15_01_064 MAS Sokolovsko o.p.s. schválena 4.11.2016
CLLD_15_01_146 MAS Vladař o.p.s. schválena 18.9.2017
CLLD_16_02_033 MAS Kraj živých vod, z.s. schválena 21.8.2017

CLLD_16_01_021 MAS Krušné hory, o.p.s. schválena 30.1.2017

Přehled
Počet MAS 5
Žádosti celkem 6
1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0

3. vlna hodnocení 0
Schváleno 5
Ukončeno 1



Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_15_01_086 MAS Český les, z. s. schválena 16.1.2017
CLLD_16_01_033 Ekoregion Úhlava, z.s. schválena 25.7.2017

CLLD_16_01_100 MAS Radbuza, z.s. schválena 2.3.2017
CLLD_16_01_119 MAS Světovina o.p.s. schválena 29.6.2017
CLLD_17_03_016 MAS Zlatá cesta, o.p.s. schválena 10.11.2017

CLLD_15_01_271 Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek schválena 22.11.2016

CLLD_16_02_010 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. schválena 21.8.2017

CLLD_16_01_118 MAS Aktivios, z.s. schválena 21.3.2017
CLLD_15_01_030 MAS Český Západ, z.s. schválena 25.7.2017

Přehled
Počet MAS 9

Žádosti celkem 10
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0

3. vlna hodnocení 0
Schváleno 9

Ukončeno 1



Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav
Hodnocení / 

Datum schválení
Kolo hodnocení

CLLD_16_01_057 MAS Lužnice, z.s. schválena 8.6.2017

CLLD_16_01_120 MAS VLTAVA, z.s. schválena 27.6.2017

CLLD_16_01_153 MAS Krajina srdce, z.s. schválena 23.8.2017

CLLD_15_01_188 MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. schválena 4.10.2016

CLLD_16_02_049 Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. schválena 23.8.2017

CLLD_16_01_112 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. schválena 13.7.2017

CLLD_16_02_068 MAS Strakonicko, z.s. schválena 18.10.2017

CLLD_17_03_038 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. u žadatele FN+P
v rámci 1. vlny vrácena k přepracování; 
žádost z 1. výzvy ukončena

CLLD_15_01_238 MAS Sdružení Růže z.s. schválena 2.3.2017

CLLD_16_01_094 Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. schválena 13.7.2017

CLLD_17_03_012 Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. schválena 16.11.2017

CLLD_16_01_052 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. schválena 25.5.2017

CLLD_15_01_239 MAS Česká Kanada o.p.s. schválena 13.7.2017

CLLD_15_01_114 MAS Šumavsko, z.s. schválena 2.3.2017

CLLD_15_01_266 MAS Rozkvět, z.s. schválena 2.3.2017

CLLD_16_01_073 MAS Vodňanská ryba, z.s. schválena 28.7.2017

Přehled
Počet MAS 16

Žádosti celkem 19

1. vlna hodnocení 1
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 15

Ukončeno 3



Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_079 Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. schválena 3.7.2017

CLLD_15_01_227 MAS Bobrava, z.s. schválena 29.3.2017

CLLD_16_02_002 MAS Hrušovansko, z. s. schválena 7.8.2017

CLLD_16_02_015 MAS Hustopečsko, z. s. schválena 23.10.2017

CLLD_16_01_157 MAS Lednicko-valtický areál, z.s. schválena 2.5.2017

CLLD_16_02_112 MAS Mikulovsko o.p.s. schválena 1.12.2017

CLLD_15_01_229 MAS Moravský kras z.s. schválena 11.11.2016

CLLD_16_01_096 MAS Partnerství venkova, z. s. schválena 25.1.2017

CLLD_17_03_001 MAS Slavkovské bojiště, z.s. schválena 8.11.2017

CLLD_16_01_090 MAS Strážnicko, z.s. schválena 7.4.2017

CLLD_16_02_019 MAS Vyškovsko, z.s. schválena 18.9.2017

CLLD_15_01_069 MAS Znojemské vinařství, z.s. schválena 2.3.2017

CLLD_16_01_029 Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s. schválena 6.1.2017

CLLD_16_01_060 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. schválena 20.1.2017

CLLD_15_01_259 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. schválena 13.4.2017

CLLD_16_01_070 Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. schválena 17.7.2017

CLLD_15_01_281 Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek schválena 8.12.2016

CLLD_16_01_015 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. schválena 24.8.2017

Přehled

Počet MAS 18
Žádosti celkem 19
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0

Schváleno 18

Ukončeno 1



Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_089 Bystřička, o.p.s. schválena 19.5.2017

CLLD_16_01_114 MAS Hanácké Království, o.s. schválena 24.3.2017

CLLD_16_01_022 MAS Horní Pomoraví o.p.s. schválena 13.1.2017

CLLD_15_01_006 MAS Hranicko z. s. schválena 3.8.2017

CLLD_16_01_067 MAS Mohelnicko, o.s. schválena 2.3.2017

CLLD_15_01_032 MAS Moravská brána, o.s. schválena 10.3.2017

CLLD_15_01_004 MAS Moravská cesta, z. s. schválena 1.11.2016

CLLD_15_01_144 MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s. schválena 1.2.2017

CLLD_16_02_110 MAS Šternbersko o.p.s. schválena 28.7.2017

CLLD_15_01_260 MAS Uničovsko, o.p.s. schválena 2.3.2017

CLLD_16_01_135 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. schválena 30.6.2017

CLLD_16_02_106 Místní akční skupina Šumperský venkov, o.s. schválena 6.10.2017

CLLD_16_01_156 MAS Hanácký venkov, z. s. schválena 25.4.2017

CLLD_15_01_207 Prostějov venkov o.p.s. schválena 24.10.2016

CLLD_15_01_279 Region HANÁ, o.s. schválena 20.6.2017

CLLD_16_01_074 Střední Haná, o.p.s. schválena 17.8.2017

Přehled

Počet MAS 16
Žádosti celkem 18
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0

Schváleno 16

Ukončeno 2



Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_128 MAS Lašsko, z. s. schválena 17.3.2017
CLLD_16_01_054 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. schválena 12.5.2017

CLLD_16_02_084 MAS Slezská brána, z. s. schválena 21.8.2017
CLLD_15_01_089 MAS Jablunkovsko, z. s. schválena 3.11.2016
CLLD_16_02_014 Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. schválena 30.6.2017

CLLD_15_01_275 Místní akční skupina Hlučínsko z.s. schválena 3.3.2017
CLLD_15_01_120 MAS Hrubý Jeseník, z.s. schválena 30.1.2017

CLLD_15_01_263 Místní akční skupina Opavsko z.s. schválena 25.10.2016

CLLD_15_01_228 MAS Pobeskydí, z. s. schválena 12.12.2016
CLLD_15_01_016 MAS Regionu Poodří, z.s. schválena 12.10.2016

CLLD_16_01_117 Rozvoj Krnovska o.p.s. schválena 13.6.2017
CLLD_15_01_021 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. schválena 3.7.2017

Přehled

Počet MAS 12
Žádosti celkem 13
1. vlna hodnocení 0

2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0

Schváleno 12

Ukončeno 1



Zlínský kraj

Zlínský kraj

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_01_170 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. schválena 8.6.2017

CLLD_16_01_109 MAS Staroměstsko, z.s. schválena 12.9.2017

CLLD_16_01_148 MAS Střední Vsetínsko, z. s. schválena 21.3.2017

CLLD_16_01_127 Luhačovské Zálesí, o.p.s. schválena 8.6.2017

CLLD_16_01_110 Jižní Haná o. p. s. schválena 12.6.2017

CLLD_16_01_137 MAS Východní Slovácko, z.s. schválena 5.5.2017

CLLD_16_01_131 MAS Bojkovska, z.s. schválena 3.7.2017

CLLD_16_02_107 Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s. schválena 18.9.2017

CLLD_16_01_107 MAS Hornolidečska, z.s. schválena 15.6.2017

CLLD_15_01_170 MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. schválena 8.6.2017

CLLD_16_01_044 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. schválena 25.4.2017

CLLD_16_02_054 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. schválena 8.9.2017

CLLD_16_01_113 MAS Buchlov, z.s. schválena 18.9.2017

CLLD_16_01_091 MAS Ploština, z. s. schválena 20.6.2017

CLLD_16_01_088 Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. schválena 12.5.2017

CLLD_16_01_004 Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. schválena 30.6.2017

CLLD_16_01_003 Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. schválena 10.1.2017

CLLD_16_02_069 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. schválena 20.6.2017

Přehled
Počet MAS 18

Žádosti celkem 21

1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 18

Ukončeno 3



Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Číslo žádosti Žadatel Stav Datum schválení

CLLD_16_02_109 MAS LEADER - Loucko, z. s. schválena 8.9.2017

CLLD_15_01_117 Místní akční skupina Šipka, z. s. schválena 12.6.2017

CLLD_15_01_158 Havlíčkův kraj, o.p.s. schválena 8.12.2016

CLLD_17_03_035 MAS Rokytná, o.p.s. schválena 7.12.2017

CLLD_15_01_235 Královská stezka o.p.s. schválena 14.12.2016

CLLD_17_03_036 MOST Vysočiny, o.p.s. schválena 5.12.2017

CLLD_15_01_046 MAS Zubří země, o.p.s. schválena 25.1.2017

CLLD_16_01_155 MAS Českomoravské Pomezí o.p.s. schválena 4.9.2017

CLLD_16_01_167 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. schválena 9.5.2017

CLLD_16_01_026 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. schválena 23.8.2017

CLLD_15_01_265 Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. schválena 8.12.2016

CLLD_15_01_262 OSLAVKA o.p.s. schválena 2.3.2017

CLLD_16_01_093 Podhorácko, o.p.s. schválena 13.4.2017

CLLD_16_01_030 Podhůří Železných hor o.p.s. schválena 13.1.2017

CLLD_16_01_086 Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. schválena 23.8.2017

CLLD_16_02_070 Via rustica z.s. schválena 16.11.2017

Přehled
Počet MAS 16

Žádosti celkem 19

1. vlna hodnocení 0
2. vlna hodnocení 0
3. vlna hodnocení 0
Schváleno 16

Ukončeno 3







Stav hodnocení žádostí neschválených k 13. 12. 2017

Číslo žádosti Žadatel Stav - fáze hodnocení

CLLD_16_02_108 MAS Mezi Hrady, z.s. 3. vlna VH

CLLD_17_03_021 MAS Jihozápad o.p.s. 3. vlna VH

CLLD_17_03_038 Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1. vlna FN+P, vrácena žadateli k přepracování

FN+P = hodnocení form. náležitostí a přijatelnosti

VH = věcné hodnocení



Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK týkajících se hodnocení 
žádostí o podporu SCLLD

Národní stálá konference

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 nemají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby poskytly maximální součinnost při urychlení procesu

hodnocení žádostí o podporu SCLLD, a to tím, že budou své žádosti ve všech vlnách hodnocení důsledně upravovat přesně na základě

požadavků ŘO, pokud možno již po 1. vlně věcného hodnocení a zároveň nebudou žádat o prodloužení lhůt k přepracování.

I. Plněno částečně. Míru spolupráce MAS při urychlování procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD nelze generalizovat, přístup

MAS k úpravám jejich žádostí je různý. Celkově bylo již v 1. nebo 2. vlně hodnocení schváleno 11 % žádostí, ostatní žádosti (89 %) byly

schváleny až v rámci 3. vlny hodnocení. U přibližně 9 z 10 žádostí bylo tedy nutné pro schválení využít 3 vlny hodnocení, což celý proces

z časového hlediska výrazně prodloužilo. Po 7. zasedání NSK bylo schváleno 29 žádostí (k 12. prosinci), z toho 8 v 1. nebo 2. vlně hodnocení

(tj. 27,5 %). Tyto žádosti však byly podány opakovaně do 3. výzvy a reálně bylo nutné pro jejich schválení realizovat až 4 nebo 5 vln

hodnocení (3 vlny u původních žádostí, jejichž administrace byla ukončena, a 1 nebo 2 vlny u opakovaně podaných žádostí). Po 7. zasedání

NSK bylo přijato (k 12. prosinci) 15 žádostí o prodloužení lhůty k přepracování od 7 MAS.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-28/2017



Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK týkajících se hodnocení 
žádostí o podporu SCLLD

Národní stálá konference

I. vyzývá NS MAS, po konzultaci s ŘO IROP, k vypracování návrhu ratingu jednotlivých MAS, které bude zaměřeno na kvalitu implementace

jejich strategie CLLD vč. plnění všech podmínek a závazků vyplývajících z pravidel definovaných MPIN a programových dokumentací

jednotlivých OP do 30. 6. 2018,

II. vyzývá NS MAS, aby zintenzivnila podporu jednotlivým MAS, a to především těm, které u své SCLLD vykazují problémy s jejím schválením

nebo realizací.

II. Plněno částečně. MMR–ORP zaznamenal aktivity NS MAS ČR, jejichž cílem bylo urychlení procesu schvalování žádostí o podporu SCLLD.

NS MAS ČR prostřednictvím těchto aktivit většinou plnila roli důležitého komunikačního kanálu (prostředníka) mezi MMR–ORP a žadateli.

MMR–ORP předmětnou spolupráci NS MAS ČR oceňuje a vyzývá NS MAS ČR, aby v ní pokračovala až do ukončení hodnocení všech žádostí

o podporu strategií CLLD. MMR–ORP však stále vidí dostatek prostoru na rozšíření a zkvalitnění podpory místních akčních skupin při

realizaci strategií CLLD ze strany NS MAS ČR.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-30/2017



Evaluace CLLD a jiné

Richard Nikischer



Nadcházející evaluace CLLD vedené MMR–ORP

1. Procesní evaluace implementace CLLD

• Pro MMR zpracuje externí dodavatel

• Období přípravy a realizace dle Eval. plánu DoP: 3Q 2017 – 1Q 2018

• Hlavní cíl: zhodnocení nastavení procesů v rámci implementace nástroje CLLD
• Evaluace se bude týkat 3 oblastí:

• Metodické nastavení implementace CLLD,
• Koordinace implementace CLLD,
• Interní procesy a postupy implementace CLLD na úrovni MMR–ORP.

• Příslušná zjišťování se budou odehrávat na 3 úrovních:
• na úrovni gestora implementace CLLD v ČR (MMR–ORP),
• na úrovni ŘO programů zapojených do implementace CLLD,
• na úrovni nositelů SCLLD (MAS), resp. na úrovni jejich národní sítě (NS MAS).



Nadcházející evaluace CLLD vedené MMR–ORP

2. mid-term evaluace realizace CLLD

• Pro MMR zpracuje externí dodavatel

• Období přípravy a realizace dle Eval. plánu DoP: 2Q 2018 – 1Q 2019

• Měla by tvořit jeden ze vstupů pro vypracování Zprávy o pokroku v implementaci Dohody 
o partnerství v roce 2019

3. mid-term evaluace realizace strategie CLLD

• Zpracovává každý nositel CLLD (resp. schválené SCLLD)

• Zaměřena na konkrétní strategii, resp. MAS/území MAS (předešlé evaluace jsou zaměřeny 
na hodnocení procesů a výsledků na národní úrovni)

• Výsledkem unikátní doporučení pro jednotlivé MAS



Mid-term evaluace realizace strategie CLLD – základní rámec

• Podle ustanovení aktuální verze MPIN mají být evaluace nositelů realizovány s údaji platnými k 31. 12. 
2017.

• Od toho se odvíjelo usnesení NSK č. NSK–33/2017 (MMR–ORP ve spolupráci s ŘO stanoví požadavky 
na evaluaci do 31. října 2017).

• V průběhu příprav požadavků se objevily hlasy volající po posunu mid-term evaluace nositelů. MMR–
ORP a ŘO na společném jednání zvážily veškeré okolnosti a rozhodly se evaluaci posunout, a to 
zejména s ohledem na:

• preference a potřeby nositelů, kteří v 1. polovině r. 2018 musí vyvinout maximální úsilí při produkci 
výstupů projektů, resp. strategií jako celků, a to zejména s ohledem na plnění milníků pro rok 2018,

• zvýšení relevance výsledkové části mid-term evaluací nositelů SCLLD,

• společný postup v rámci integrovaných nástrojů (s posunem se totiž ztotožnili i aktéři z prostředí ITI/IPRÚ).



Co to znamená?

• Ustanovení týkající se mid-term evaluace nositelů je upraveno prostřednictvím MS ministryně č. 9
(účinnost od 1. 1. 2018).

• Mid-term evaluaci budou nositelé realizovat v 1. pololetí 2019 s údaji platnými k 31. 12. 2018. Předání 
výstupů evaluací na MMR–ORP se předběžně předpokládá do 30. 6. 2019.

• Bude posílena výsledková část evaluace, a to částečně na úkor procesní části evaluace (vzroste sice 
objem procesů vstupujících do hodnocení, avšak implementace příslušných doporučení už zřejmě bude 
mít menší dopad).

• Tomuto bude nutné přizpůsobit požadavky ze strany MMR–ORP (ve spolupráci s ŘO), které musí 
reagovat na aktuální vývoj implementace nástroje.

• Požadavky plánuje MMR–ORP ve spolupráci s ŘO stanovit do 30. 6. 2018, k tomuto se chce MMR–ORP
zavázat i prostřednictvím usnesení NSK.



Tvorba požadavků na mid-term evaluaci nositelů – východiska

• Požadavky na mid-term evaluaci nositelů v r. 2018 – pracovní materiál se kvůli posunu evaluace 
neuplatnil, bude však vstupem pro tvorbu nových požadavků.

• Spolupráce s ŘO – MMR–ORP bude požadavky formulovat ve spolupráci s ŘO. Cíl – výstupy evaluace 
uspokojí potřeby ŘO a ŘO tak nebudou muset požadovat po nositelích nějaké další střednědobé 
evaluace.

• Požadavky na evaluaci musí být vyvážené z hlediska kvality výstupů evaluace a její proveditelnosti, 
tzn.:

• nechceme předepsat evaluační aktivity, které MAS nezvládnou realizovat z důvodu limitovaných časových 
a odborných kapacit,

• musíme požadavky nastavit tak, aby výstupy evaluace měly přiměřenou kvalitu a byly využitelné.

• Proveditelnost – naslouchání nositelům 



Publikace k CLLD, výzkumný projekt

• Rukopis informačně–popularizační publikace „Komunitně vedený místní rozvoj v programovém 
období 2014–2020“ finalizován, tisk se předpokládá začátkem příštího roku.

• Využity byly i krátké texty a fotografie od některých MAS, děkujeme za spolupráci.

• Program apl. výzkumu TA ČR BETA2 – „Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České 
republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů”. 

• Cíl – analýza současného stavu socioekonomického rozvoje nemetropolitních oblastí z hlediska 
jejich společných rysů a vzájemných odlišností, doporučení jejich typové klasifikace a návazně 
navržení stimulačních mechanismů a opatření, které povedou k využití rozvojového potenciálu 
nemetropolitních oblastí a ke snížení regionálních rozdílů v rámci území státu.

• Hlavní výsledek – doporučení pro návrh opatření Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.

• Stav – zpracovatel vybrán (soutěžní dialog), začíná se řešení.



Zprávy o plnění ISg

• Povinnost podání Zprávy u strategií CLLD schválených k 31. 12. 2017 (stav SP 22 a vyšší).

• Podání Zprávy v portálu CSSF14+, potřebná role „Zadavatel zprávy o plnění ISg“.

• Nově od ledna 2018 – automatická agregace údajů finančního plánu a plánu naplňování indikátorů.

• Agregovaná data k indikátorům budou v MS2014+ k dispozici až k 10. 1. 2018.

• Kompletní zprávu je možné vygenerovat po tomto datu.

• Zprávu je možné připravit dříve, uložit a údaje překopírovat do nové zprávy, nebo zpracovat mimo 
CSSF14+ (při aktualizaci - stažení agregovaných dat indikátorů by byly původní údaje ztraceny).

• Termín podání Zprávy k 20. 1. 2018.



Aktuální stav realizace strategií CLLD, aktivity NS MAS ČR 
v rámci projektu z OP TP, další aktivity MAS a NS MAS ČR 

v rámci implementace CLLD v území

Zástupci NS MAS ČR, KS MAS



IMPLEMENTACE CLLD V ČR 
Z POHLEDU NS MAS ČR
JAN FLORIAN, 
MÍSTOPŘEDSEDA NS MAS ČR 
A VEDOUCÍ PS LEADER

14. 12. 2017, NSK – PRAHA



OBSAH PREZENTACE
Aktuální stav realizace strategií CLLD 

Aktivity NS MAS v rámci projektu z OP TP 

Aktivity MAS v rámci implementace CLLD
◦ vstup zástupců KS

Návrh usnesení
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MAS, které již vyhlásily Výzvu MAS 
ve všech 4 OP:
- MAS Brána Brněnska, z.s.
- MAS Lašsko, z. s.
- MAS Železnohorský region, z.s.
- Prostějov venkov o.p.s.



AKTIVITY 
NS MAS V RÁMCI 
PROJEKTU OPTP 



PODPORA MAS
- HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD

◦ podpora a aktivizace MAS při vypořádání připomínek ŘO/ORP

◦ aktuálně zbývají 3 MAS: Mezilesí, Jihozápad, Mezi hrady – všechny ve 3. VH

◦ adresná podpora MAS, jejichž Strategie CLLD byla ukončena s výsledkem „NE“

◦ aktuálně zbývají 2 MAS: Polabí (odvolání v řešení) a Pomalší (žádost již opakovaně podána)

- PŘÍPRAVA PRVNÍCH VÝZEV MAS
◦ individuální e-mailové a telefonické konzultace pro pracovníky MAS



HLAVNÍ AKTIVITY TÝMU OPTP
VE VZTAHU K IMPLEMENTACI CLLD
- PRV

◦ 19.3.1 Projekty spolupráce MAS – připomínkování pravidel

◦ čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - návrh aktivit

- IROP

◦ IZS – připomínkování výčtu podporovaného vybavení

◦ bezbariérovost škol – shromáždění příkladů z praxe

◦ Specifická pravidla 4.2 – připomínkování pravidel

◦ Interní postupy – připomínkování příručky

- OPŽP

◦ nové aktivity – průzkum zájmu, návrh šablon programového rámce, …

- OPZ

◦ Připomínkování změn ve Výzvě č. 47



ŠKOLENÍ CSSF (STAV K POL. LISTOPADU 2017)

- ÚVODNÍ ŠKOLENÍ
◦ 5 proškolených školitelů

◦ 22 realizovaných Úvodních školení

◦ 286 uživatelů

- SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ
◦ 21 proškolených školitelů, z toho 13 aktivních

◦ 48 realizovaných školení „Výzvy IN“ = 833 proškolených uživatelů

◦ 40 realizovaných školení „Hodnocení integrovaných projektů“ 
= 736 proškolených uživatelů

- termíny pro přihlašování na http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/

- koordinátor Ing. Jan Libosvár, analytik@nsmascr.cz

http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/
mailto:analytik@nsmascr.cz


ZAMĚŘENÍ AKTIVIT 
V 1. POL. 2018
◦ IROP

◦ Finanční milníky

◦ IROP 4.2. Režijní náklady

◦ PRV
◦ Finanční milníky

◦ Indikátor pracovních míst

◦ 19.2.1 – čl. 20

◦ 19.3.1 Projekty spolupráce

◦ OPŽP
◦ nové aktivity

◦ Obecně
◦ Změny Strategií CLLD

◦ Střednědobá evaluace

◦ Umožnění přenosu 
zkušeností ze zahraničí vč. 
související výměny



AKTIVITY PRO ROK 2018
- SETKÁNÍ MAS V KRAJÍCH příp. NUTS II

◦ zkušenosti z prvních Výzev MAS

◦ vyhledávání příkladů dobré praxe – přínosy CLLD

◦ sběr námětů na úpravy podmínek, pravidel a příruček

◦ informování o připravovaných změnách, příprava na změny Strategií CLLD

◦ Informování o připravovaném střednědobém hodnocení

◦ diskuse k budoucnosti CLLD po roce 2020+

- ŠKOLENÍ CSSF
◦ proškolení zbývající části pracovníků MAS - min. 2 osoby na MAS – 1. Q 2018

◦ proškolení nových zaměstnanců MAS – průběžně



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPTP2
RATING MAS / HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE MAS / EVALUACE STRATEGIÍ CLLD 
– CLLD JAKO PŘÍSTUP K DOSAŽENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

◦ zpracování metodiky hodnocení kvality práce MAS a její pilotní ověření

◦ pomoc MAS se střednědobou evaluací 

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ MAS PRO KVALITNÍ IMPLEMENTACI 
CLLD – „Jsem LEADER!“

◦ vzdělávací akce pro pracovníky MAS (témata např.: strategické plánování a myšlení, plánování 
zdola-nahoru, úspěšné inovace, síťování, budování partnerství a spolupráce, …)



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPTP2
PŘENOS/PŘEDÁVÁNÍ/ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ S IMPLEMENTACÍ CLLD 
NA MEZINÁRODNÍ (EVROPSKÉ) ÚROVNI

◦ účast zástupců NS MAS (vč. členských MAS) na konferencích, seminářích, 
setkáních MAS apod. k problematice rozvoje venkova a témat, podporovaných 
v rámci CLLD na území EU

◦ studijní cesty pracovníků a členů orgánů NS MAS a členských MAS 
za příklady dobré praxe v realizaci CLLD na území EU

◦ zastupování NS MAS v organizacích, sítích a platformách na evropské úrovni 
(ENRD, ELARD, PREPARE, Venkovský parlament, OECD, …)

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O CLLD
◦ představení MAS a CLLD v ČR pro veřejnost, příklady dobré praxe – projekty apod.

◦ správa a aktualizace databáze MAS



AKTIVITY MAS 
V RÁMCI 
IMPLEMENTACE CLLD



VSTUPY KS MAS
zkušenosti s:

1. animací v území

2. vyhlašováním Výzev MAS

3. hodnocením a výběrem projektů

4. nastavováním interních postupů, 
preferenčních kritérií a jejich schvalování

5. spoluprací s ŘO

konkrétní příklady přínosu CLLD



NÁVRH USNESENÍ



NÁVRH USNESENÍ
URYCHLENÍ ADMINISTRACE 

NSK vyzývá:
a) ŘO IROP aby neprodleně významně zkrátil provádění Závěrečného 

ověření způsobilosti a vystavování Právního 
aktu u Žádostí o dotaci na dobu max. 2 měsíců od předání 
na CRR a informoval jednotlivé žadatele i MAS o termínu 
plánovaného dokončení ZoZ u jejich žádostí.



NÁVRH USNESENÍ
REFLEXE ZKUŠENOSTÍ

NSK vyzývá:
a) všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly 

reflexi nastavení všech podmínek pro přípravu Výzev MAS 
a předkládání a hodnocení Žádostí o podporu/dotaci, 
zejména s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení 
těchto podmínek a minimalizaci byrokratické zátěže
a následně provedly redukci těchto podmínek.



NÁVRH USNESENÍ
USNADNĚNÍ SDÍLENÍ A VÝMĚNY 
ZKUŠENOSTÍ A SPOLUPRÁCE MAS

NSK vyzývá:
a) ŘO IROP k nastavení podmínek pro usnadnění sdílení 

a výměny zkušeností mezi jednotlivými MAS navzájem 
vč. zahraniční výměny, která je jedním ze základních 
principů metody LEADER a přímo souvisí se zlepšováním 
kvality implementace Strategií CLLD,

b) ŘO PRV k úpravě nastavení Specifických pravidel 
operace 19.3.1. pro projekty spolupráce MAS 
na základě projektových záměrů plánovaných 
ve schválených Strategiích MAS s minimem 
limitujících podmínek a dalších omezení,



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian

místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER

e j.florian@nsmascr.cz

t +420 77 44 99 396

mailto:j.florian@nsmascr.cz


Aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z a OP ŽP

Zástupci řídicích orgánů



19. 1. 2016

Praha
14. 12. 2017

Praha

ŘO IROP
Zhodnocení roku 2017
ve vztahu k CLLD





AKTUÁLNÍ INFORMACE

64

Počet výzev  MAS a předložených projektů – souhrn k 8.12.2017

celkem
Počet MAS 

Počet  vyhlášených, 

otevřených, 

modifikovaných výzev 

Počet uzavřených 
výzev

Počet zaregistrovaných 
žádostí ve výzvách 

MAS

příspěvek unie 
zaregistrovaných žádostí ve 

výzvách MAS (v Kč)

Alokace výzev MAS -
příspěvek unie  (v Kč)

Počet projektů v 
realizaci

77 87 196 517 1 201 514 573,21 2 104 205 296,23 2

Počet  rozpracovaných dokumentů MAS – souhrn k 8.12.2017

celkem
Počet MAS

Počet schválených interních 
postupů MAS

Počet rozpracovaných dokumentů MAS

Interní postupy Hodnotící kritéria Výzvy 

178 109 40 87 87



AKTUÁLNÍ INFORMACE

• 489 žádostí o podporu v procesu hodnocení

• 227 předáno k závěrečnému ověření způsobilosti

– k hodnocení přiřazeno 91 žádostí o podporu

– z toho 32 projektů alespoň 1 vyzváno k doplnění, a z toho 6 projektů bylo vyzváno k doplnění 
2 krát

– hodnocení bylo ukončeno u 14 projektů (z 91 přiřazených)

– z těch bylo 11 projektů vyzváno min. 1 k doplnění

– předáno na ŘO IROP ke schválení 6 projektů (z 91 přiřazených)

– z toho u 4 projektů byl žadatel vyzván min. 1 k doplnění

• Dokončeno administrativní ověření u 22 MAS

– 6 bez zjištění

– 8 pouze uložení nápravných opatření

– 8 se ověřuje, doplňuje

• Zahájena druhá vlna administrativního ověření u 11 MAS
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AKTUÁLNÍ INFORMACE

• Uskutečněny 4 semináře pro MAS ve SC 4.1 – výklad pravidel 
a metodických postupů

• 13. 12. 2017 uskutečněny dva semináře pro hodnocení v MS 
2014+

• Vydány aktualizované minimální požadavky pro implementaci 
CLLD – interní postupy MAS

• Uvolňování kapacita Centra pro hodnocení

– předání kontroly dokumentace MAS na ŘO IROP –
k 1.12.2017 předáno 7 krajů (předpoklad do března 2018 
předáno zbývajících 6 krajů)

• Administrativní ověření pouze na vzorku výzev

• Zjednodušení závěrečného ověření způsobilosti
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Děkuji Vám za pozornost
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PRV – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

SCHVALOVÁNÍ STRATEGIÍ

• K 12.12.2017 schváleno 177 strategií za PRV, celkem 175 strategií

• Některé MAS schváleny pouze za podmínky úpravy strategie formou změny

• TPS LEADER k evaluaci a změnám strategií – 20.12.2017

MODIFIKACE PRV A NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ

• Implementace článku č. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013

• TPS LEADER k rozšíření podpory Programových rámců PRV – 24. 11. 2017

• Příprava 5. modifikace – neoficiální projednávání s EK

• Předpoklad oficiálního předložení – březen 2018

• Naplňování milníků – milníky pro prioritu 6

• Celkové veřejné výdaje – snaha o změnu finančního milníku v rámci 5. modifikace

• Velikost populace, kterou pokrývají MAS – naplněno



PRV – KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACE PROJEKTŮ KONEČNÝCH ŽADATELŮ

• Průběžná výzva ŘO pro výzvy MAS s pravidelnými odstávkami

• Odstávka pro výzvy MAS v období od 1.10.2017 do 30.11.2017

• V rámci první vlny schváleno 88 výzev, které vyhlásilo 87 MAS

• Cca 1 160  zaregistrovaných žádostí o dotaci za 550 mil. Kč

• První podané Žádosti o proplacení

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19

• Aktualizace Pravidel pro operaci 19.2.1 - 2.10.2017

• Aktualizace Pravidel pro operaci 19.2.1 - 13. 11. 2017

• K podpisu předloženo Zpřesnění Pravidel



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ 

 Schválené SCLLD s programovým rámcem OPZ: 

 Počet: 151

 Objem:  2 016 559 510 Kč

 Vyhlášené výzvy MAS

 Počet: 241 (z toho MAS s vyhlášenou výzvou 93)

 Objem:  880,9 mil. Kč (podíl na celkové alokaci na CLLD v OPZ: 48,5%):
 Prorodinná opatření: počet výzev 91, objem 292,4 mil. Kč 

 Sociální začleňování, soc. služby: počet výzev 78, objem 311 mil. Kč

 Sociální podnikání: počet výzev 24, objem 98  mil. Kč

 Zaměstnanost: počet výzev 48, objem 179 mil. Kč

 Předložené žádosti: 341 (506,5 mil. Kč)

 Realizované projekty: 86 (108 mil. Kč, 6 % alokace)

 Předložené ZoR/ŽoP: 21

 Schválené ZoR/ŽoP k proplacení: 277 701,25 Kč



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

CLLD v OPŽP

Národní stálá konference



Výzvy ŘO – integrovaný nástroj CLLD

• 87. výzva OPŽP

- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů

• 88. výzva OPŽP

- Výsadby dřevin na nelesní půdě

• Příjem žádostí: 16. 1. 2017 – 2. 1. 2020

• Nevyužita celá alokace pro CLLD 

nevyužito 137 z 297 mil. Kč (výsadby) + 141 ze 189 mil. Kč 

(invazní druhy)
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Výzvy MAS

• MAS bez programového rámce OPŽP: 16 (z 51)

• MAS bez vypsané výzvy: 27 (z 35)

• MAS s opakovanou výzvou: 2 (z 8)

• MAS s probíhajícím závěrečným ověřením způs.: 1

Rozšíření aktivit 

• prvky ÚSES (např. biocentra, biokoridory)

• protierozní opatření (meze, průlehy, větrolamy…)

• sídelní zeleň (obce nad 500 obyvatel)
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Děkuji za pozornost!

Ing. Elena Bočevová
AOPK ČR

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz



Informace z odborných seminářů k podpoře rozvoje venkova 
a budoucnosti nástroje CLLD



STRATEGIE REGIONÁLNÍHO 

ROZVOJE 2021+

RIZIKA A DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA



Regionální rozvoj není jen o veřejné správě – v území fungují další subjekty (např. NNO,
dobrovolníci), které se regionálním rozvoje zabývají a mají „chuť“ ho dělat a reálně ho dělají

Nedocenění významu integrovaného nástroje CLLD pro rozvoj venkovských oblastí -zapojování
obyvatel do rozhodování o podobě místa, kde žijí, budování vztahu k regionu = prevence
vysidlování území

Nezaměření se na rozvoj (jako na kvalitativní složku reg. rozvoje), ale jen na růst
(ve smyslu kvantity)

Geografické vymezení témat regionálního rozvoje: Silná metropolitní území, Centra krajského
významu a jejich zázemí, Regionální centra a jejich zázemí, Strukturálně postižené kraje,
Hospodářsky a sociálně ohrožená území,
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 Podpořit funkční regiony - takových regionů, kde je různorodý komplex socioekonomických
vazeb, pro řešení regionálních problémů, ty jsou pro rozvoje venkova (regionální rozvoj)
nejúčinnější

 !Nezaměňovat funkční regiony se správními (administrativními) regiony

ORP často nemají kapacitu jak časovou, tak chuť řešit otázky týkající se zapojování aktérů do
regionálního rozvoje a hlavně, není zde trojí pohled (propojení sektoru soukromého, neziskového
a veřejného – nutný pro trvalou udržitelnost systému)

• Nezaměřovat se při plánování regionálního rozvoje pouze na růstové póly (města), ale na
vyvážený rozvoj, který zahrnuje i venkovská území, předpoklad, že město rozvíjí své okolí se v
praxi nepotvrdil, naopak dochází ke kumulaci služeb do větších celků na úkor základní
vybavenosti venkovského území

• Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České
republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních
rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně
jednotlivých regionů. (Zákona o podpoře regionálního rozvoje, § 3)
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Typologie venkovského prostoru reflektována ve všech 
„urbánních kategoriích“ (vypořádání připomínky č. 7)

Analytická část 6.1 Do budoucna se jako vhodné jeví pokračování 
v podpoře plánování regionálního rozvoje v intencích funkčních 
regionů, které překračují administrativní hranice a lépe 
odpovídají (dojížďkovým) vztahům v území. 

Stávající pojetí 5 kategorií regionálního rozvoje - riziko
dlouhodobého ovlivnění pohledu na specifičnost venkova a 
kvalitu života v něm prizmatem urbánní kategorie „zázemí měst“, 
případně prizmatem „ztrátového území“. 
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Návrh usnesení:

NSK vyzývá MMR-ORP k většímu zohlednění venkova 
v návrhu SRR 2021+, především:

a) posílení principu efektivnosti a rovnosti regionální rozvojové 
politiky (Analytická část 6.2.2) a zaměřit se na funkčnost 
regionů

b) předefinování kategorie „Regionální centra a jejich zázemí“ 
na „Funkční regiony a jejich centra“,

c) dopracování stromu problémů v kontextu pojetí funkčních 
regionů.
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Různé, shrnutí závěrů



Schválené integrované strategie CLLD
(od 7. zasedání NSK)



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 
CLLD_16_02_005 Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. 8.9.2017 3

CLLD_16_02_054 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. 8.9.2017 3
CLLD_16_02_109 MAS LEADER - Loucko, z. s. 8.9.2017 3
CLLD_16_01_109 MAS Staroměstsko, z.s. 12.9.2017 3

CLLD_16_02_105 Místní akční skupina Podještědí, z.s. 13.9.2017 3
CLLD_16_01_113 MAS Buchlov, z.s. 18.9.2017 3

CLLD_16_02_019 MAS Vyškovsko, z.s. 18.9.2017 3
CLLD_16_02_107 Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s. 18.9.2017 3
CLLD_15_01_146 MAS Vladař o.p.s. 18.9.2017 3

CLLD_16_02_081 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 26.9.2017 3
CLLD_16_02_106 MAS Šumperský venkov, z. s. 6.10.2017 3
CLLD_16_02_068 MAS Strakonicko, z.s. 18.10.2017 3
CLLD_17_03_002 MAS Frýdlantsko, z.s. 18.10.2017 3
CLLD_16_02_015 MAS Hustopečsko, z. s. 23.10.2017 3



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 

CLLD_17_03_001 MAS Slavkovské bojiště, z.s. 8.11.2017 2

CLLD_17_03_011 Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 8.11.2017 2
CLLD_17_03_003 Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. 9.11.2017 2

CLLD_17_03_016 MAS Zlatá cesta, o.p.s. 10.11.2017 2
CLLD_16_02_103 Místní akční skupina Zálabí, z. s. 13.11.2017 3
CLLD_16_02_070 Via rustica z.s. 16.11.2017 3

CLLD_16_02_079 Mladoboleslavský venkov, z.ú. 16.11.2017 3
CLLD_17_03_012 Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 16.11.2017 2

CLLD_16_01_150 MAS Karlštejnsko, z.ú. 20.11.2017 3
CLLD_16_01_129 Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. 21.11.2017 3
CLLD_17_03_033 MAS - Střední Polabí, z.s. 24.11.2017 2

CLLD_16_02_112 MAS Mikulovsko o.p.s. 1.12.2017 3
CLLD_17_03_036 MOST Vysočiny, o.p.s. 5.12.2017 1

CLLD_17_03_035 MAS Rokytná, o.p.s. 7.12.2017 1
CLLD_16_02_102 Místní akční skupina Mezilesí, z.s. 12.12.2017 3



Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK

Národní stálá konference

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 nemají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby poskytly maximální součinnost při urychlení procesu

hodnocení žádostí o podporu SCLLD, a to tím, že budou své žádosti ve všech vlnách hodnocení důsledně upravovat přesně na základě

požadavků ŘO, pokud možno již po 1. vlně věcného hodnocení a zároveň nebudou žádat o prodloužení lhůt k přepracování.

I. Plněno částečně. Míru spolupráce MAS při urychlování procesu hodnocení žádostí o podporu strategií CLLD nelze generalizovat, přístup

MAS k úpravám jejich žádostí je různý. Celkově bylo již v 1. nebo 2. vlně hodnocení schváleno 11 % žádostí, ostatní žádosti (89 %) byly

schváleny až v rámci 3. vlny hodnocení. U přibližně 9 z 10 žádostí bylo tedy nutné pro schválení využít 3 vlny hodnocení, což celý proces

z časového hlediska výrazně prodloužilo. Po 7. zasedání NSK bylo schváleno 29 žádostí (k 12. prosinci), z toho 8 v 1. nebo 2. vlně hodnocení

(tj. 27,5 %). Tyto žádosti však byly podány opakovaně do 3. výzvy a reálně bylo nutné pro jejich schválení realizovat až 4 nebo 5 vln

hodnocení (3 vlny u původních žádostí, jejichž administrace byla ukončena, a 1 nebo 2 vlny u opakovaně podaných žádostí). Po 7. zasedání

NSK bylo přijato (k 12. prosinci) 15 žádostí o prodloužení lhůty k přepracování od 7 MAS.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-28/2017



Národní stálá konference

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby zajistily řádné čerpání finančních prostředků v souladu

s finančním plánem svých strategií a plnění stanovených milníků, a to tím, že zintenzivní animaci území, urychlí proces vyhlašování výzev

MAS a hodnocení integrovaných projektů a zajistí plnou podporu koncovým žadatelům.

I. Plnění zatím nelze zhodnotit. Čerpání v rámci CLLD je nutné urychlit, MAS by měly vyvinout veškerou snahu o zvyšování absorpční kapacity

a zajištění bezproblémového a dynamického čerpání v příslušných územích MAS. Jednotlivé MAS mají v tomto ohledu různé rezervy.

S ohledem na krátkou dobu, která uběhla od přijetí usnesení, nelze z pohledu MMR–ORP plnění tohoto bodu usnesení kvalifikovaně

posoudit.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-29/2017

Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Národní stálá konference

II. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby přistupovaly zodpovědně ke (1) změnám schválené strategie,

(2) zpracování zprávy o plnění strategie, a (3) k přípravě na mid-term evaluaci strategie.

II. Plnění zatím nelze zhodnotit.

(1) Ke změnám integrovaných strategií CLLD přistupuje většina MAS z pohledu MMR–ORP zodpovědně – MAS se snaží podávat řádně

připravené a odůvodněné žádosti o změnu. MMR–ORP nicméně apeluje na MAS, aby maximální úsilí zaměřily na plnění strategií CLLD v té

podobě, v jaké byly původně schváleny (zejména ve vztahu k plnění finančního plánu a hodnot indikátorů). MMR–ORP v této věci rovněž

konstatuje, že některé MAS nekonzultují nebo nedostatečně konzultují připravované žádosti o změnu s příslušnými řídicími orgány.

(2) Přípravě a předkládání zpráv o plnění integrovaných strategií nepřikládala část MAS při zprávách podávaných k 20. 7. 2017 takovou míru

důležitosti, jakou si monitoring implementace nástroje CLLD vyžaduje. Zda je plněna tato část usnesení č. NSK-29/2017 však bude možné

konstatovat až po podání zpráv podávaných k 20. 1. 2018.

(3) Vzhledem k odkladu mid-term evaluace nositelů CLLD nelze přípravu MAS na mid-term evaluaci zhodnotit.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-29/2017

Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Národní stálá konference

I. vyzývá NS MAS, po konzultaci s ŘO IROP, k vypracování návrhu ratingu jednotlivých MAS, které bude zaměřeno na kvalitu implementace

jejich strategie CLLD vč. plnění všech podmínek a závazků vyplývajících z pravidel definovaných MPIN a programových dokumentací

jednotlivých OP do 30. 6. 2018,

II. vyzývá NS MAS, aby zintenzivnila podporu jednotlivým MAS, a to především těm, které u své SCLLD vykazují problémy s jejím schválením

nebo realizací.

I. Plnění zatím nelze zhodnotit.

II. Plněno částečně. MMR–ORP zaznamenal aktivity NS MAS ČR, jejichž cílem bylo urychlení procesu schvalování žádostí o podporu SCLLD.

NS MAS ČR prostřednictvím těchto aktivit většinou plnila roli důležitého komunikačního kanálu (prostředníka) mezi MMR–ORP a žadateli.

MMR–ORP předmětnou spolupráci NS MAS ČR oceňuje a vyzývá NS MAS ČR, aby v ní pokračovala až do ukončení hodnocení všech žádostí

o podporu strategií CLLD. MMR–ORP však stále vidí dostatek prostoru na rozšíření a zkvalitnění podpory místních akčních skupin při

realizaci strategií CLLD ze strany NS MAS ČR.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-30/2017

Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Národní stálá konference

I. doporučuje pro období 2020+ v dostatečném předstihu stanovit jednoznačné požadavky na strukturu integrovaných strategií, požadovat

pouze relevantní a využitelné informace a zpracovat návodné šablony pro jednotlivá opatření.

I. Plněno. MMR–ORP se připravuje na programové období 2020+, a to i v souvislosti s budoucí podobou integrovaných nástrojů – v rámci

Východisek pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 rozpracovává oblast územní dimenze. Je ovšem nutné poznamenat,

že v současné chvíli se na evropské úrovni vyjasňují pouze základní obrysy budoucí podoby kohezní politiky, proto zatím není možné

stanovit požadavky na strukturu integrovaných strategií nebo zpracovat šablony pro opatření.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-31/2017

Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Národní stálá konference

I. vyzývá MMR-ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků na střednědobou evaluaci integrovaných strategií CLLD do 31. 10. 2017.

I. Plnění odloženo. MMR–ORP informoval dne 30. 10. 2017 zástupce MAS, že mid-term evaluace nositelů IN se v roce 2018 nebude

provádět. Realizace mid-term evaluace nositelů IN byla, na základě výsledků vzájemného jednání MMR–ORP a ŘO, kterého se zúčastnil

i zástupce Evaluační jednotky NOK, posunuta o jeden kalendářní rok. MMR–ORP a ŘO k tomuto kroku přistoupily po důkladném zvážení

aktuálního stavu implementace nástroje CLLD v ČR a také preferencí a potřeb nositelů IN (včetně povinnosti plnit milníky v roce 2018).

Roční odklad mid-term evaluace nositelů IN znamená, že mid-term evaluace bude místními akčními skupinami realizována v prvním

pololetí roku 2019 s použitím údajů k 31. 12. 2018. MPIN byl v tomto smyslu upraven MS ministryně pro místní rozvoj č. 9 (s účinností

od 1. 1. 2018). MMR–ORP vzhledem k odkladu evaluace předpokládá, že s konečnými požadavky na mid-term evaluaci, které budou

reflektovat aktuální vývoj implementace CLLD v ČR, seznámí místní akční skupiny do 30. 6. 2018.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-33/2017

Plnění usnesení ze 7. zasedání NSK



Navrhovaná usnesení



Usnesení NSK-XX/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování 
žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního 
rozvoje.



Usnesení NSK-XX/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které mají k 14. 12. 2017 žádost o podporu SCLLD v procesu 
hodnocení, aby vyvinuly maximální aktivitu a poskytly veškerou možnou 
součinnost v rámci procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD tak, aby 
hodnocení jejich žádostí bylo ukončeno do 31. 12. 2017.



Usnesení NSK-XX/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR–ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků 
na střednědobou evaluaci nositelů SCLLD do 30. 6. 2018.



Závěr

Zdeněk Semorád



Děkujeme za pozornost

 Milena Brožová

milena.brozova@mmr.cz

Tel.: 224 864 001

 Richard Nikischer

richard.nikischer@mmr.cz

Tel.: 224 864 021

 Alena Vavříková (změny, role)

alena.vavrikova@mmr.cz

Tel.: 224 864 616

 Johana Benešová

johana.benesova@mmr.cz

Tel.: 224 864 020

 Anežka Filgasová (změny, role)

anezka.filgasova@mmr.cz

Tel.: 224 864 072 

 Ivana Kašparová

ivana.kasparova@mmr.cz

Tel.: 224 864 057 

Za odd. podpory venkova, MMR–ORP
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