
2. zasedání 
27. března 2015, Praha 



 

 

Program zasedání NSK - komory CLLD 

Čas Bod programu 

10:00 – 10:10 Úvod 

10:10 – 10:45 Metodická a koordinační činnost (Meduin, Platforma CLLD) 

10:45 – 11:00 Aktuální stav přípravy integrované strategie CLLD  

11:00 – 11:45 Aktuálně řešená témata (Platforma CLLD)  

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



 

 

Metodická a koordinační činnost MMR  

František Kubeš 



• Existence Platformy k CLLD (dosud 5 setkání) 

• Posouzení prvních 50 SCLLD v rámci evaluace výzvy 

OP TP 

• Spolupráce s NS MAS – příprava celostátního 

semináře k CLLD 

• Projekt MEDUIN 

• Příprava dalších expertních posouzení 

• Organizace seminářů ve spolupráci s KS MAS 

 

Metodická a koordinační činnost 

 





 

 

Integrované strategie CLLD 

Václav Pošmurný 



  

Shrnutí témat projednávaných  

na Platformě k CLLD 

František Kubeš 

 



• Standardizace MAS – probíhá v souladu s usnesením 
vlády č. 368/2014 o Metodice pro standardizaci 
místních akčních skupin, zahájena MZe 24. 11. 2014 
(podáno 74 žádostí, žádosti jsou doplňovány na 
základě „chybníků“, zatím nebylo vydáno žádné 
osvědčení) 

• Povinnost MAS dodržovat plnění podmínek 
standardizace v průběhu programového období  

• Plánovaný posun termínu vyhlášení první výzvy na 
příjem strategií CLLD vzhledem k celkovému 
zpoždění schvalování programů a návaznému 
dopracování integrovaných strategií MAS na červenec 
2015 (původní termín 25. 2. 2015) 

 

Aktuálně řešená témata CLLD 

 
 



• Probíhající aktualizace Metodického pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014 - 2020 (MPIN) – 

termín duben 2015 

• Aktualizace hodnotících kritérií v MPIN - 

integrované strategie, integrované projekty 

• Vymezení rozsahu činností, které mají 

vykonávat MAS a ŘO v rámci implementace 

  

 

 

 

 

 

 

Aktuálně řešená témata CLLD 
 



• SCLLD v MS2014+ 

• Administrace MAS v ISKP14+ (MS 2014+) - 

(pod)výzvy MAS, schvalování hodnotících 

kritérií, komunikace s ŘO   

• Hodnocení projektů v rámci (pod)výzev MAS 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně řešená témata CLLD 
 



Výběr oprávněných MAS OP Z a OP ŽP 

OP Z SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 

• podpora omezeného počtu MAS (cca 70 – 90) 
podle dopředu stanoveného klíče (vyplacené 
sociální dávky, počet nezaměstnaných apod.) 

OP ŽP SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

• podpora omezeného počtu MAS (odhadem cca 
50), vymezení na základě místních podmínek pro 
realizaci aktivit opatření 

Aktuálně řešená témata CLLD 
 



IROP SC 4.1 bez omezení počtu MAS po splnění 

podmínek standardizace MAS a schválení SCLLD  

PRV bez omezení počtu MAS po splnění podmínek 

standardizace MAS a schválení SCLLD  

• polovina alokace přidělena na první polovinu 
období (podle počtu standardizovaných MAS a 

počtu obyvatel)  

• druhá polovina alokace programu bude MAS 

přidělena na základě čerpání (plnění strategie 

MAS) po střednědobé evaluaci strategie 

Aktuálně řešená témata CLLD 
 



  

Vstupy Řídicích orgánů 

zástupci ŘO  

a zastřešujících organizací 



  

Různé, shrnutí závěrů z jednání komory 

František Kubeš 

 



  

 

Návrh usnesení 

 



Národní stálá konference:  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy 

integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj. 

 

Usnesení č. NSK-xx/2015: 


