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Kontrola usnesení z 5. NSK
Klára Dostálová

Kontrola usnesení NSK-17/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům a dalším ústředním orgánům státní správy a jejich
příspěvkovým organizacím nadále využívat při sběru primárních dat z území a
dalších šetřeních v maximální možné míře regionální stálé konference a pro sběr
dat stanovit přesnou strukturu,
II. doporučuje řídicím orgánům IROP, OP ŽP, OP D, OP Z upřesnit své potřeby pro
mapování absorpce, T: 5. 11. 2016.
Vypořádání:
I. Mapování pro Agenturu pro sociální začleňování probíhalo ve spolupráci s RSK
v jednotlivých územích. ŘO využili RSK pro mapování AbsKap a identifikaci bariér.
II. Strukturu upřesnili. Mapování a sběr informací proběhlo dle struktury.

Kontrola usnesení NSK-18/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicímu orgánu OP VVV zvážit aktualizaci metodiky MAP/KAP v části
týkající se zkrácení termínu aktualizace infrastrukturních rámců, T: 14. 10. 2016.
Vypořádání:
Metodika byla aktualizována. MAP T: 25. 1. 2017, KAP T: 18. 10. 2016

Kontrola usnesení NSK-19/2016
Národní stálá konference
I. bere na vědomí výstupy aktualizovaných regionálních akčních plánů zveřejněných
na www.uzemnidimenze.cz,
II. doporučuje řídicím orgánům zohlednit regionální akční plány při přípravě či
úpravách harmonogramu výzev pro rok 2017,
III. doporučuje řídicím orgánů navrhnout doplnění stávající struktury dat RAP.
T: 28. 2. 2017.
Vypořádání:
Splněno, přičemž o struktuře dat RAP bude ještě jednáno.

Kontrola usnesení NSK-20/2016
Národní stálá konference
I. ukládá sekretariátu NSK projednat náměty k zaměření národních dotačních titulů a
dalších existujících zdrojů mimo ESIF a o výsledku informovat na nejbližším
zasedání RSK a NSK.
Vypořádání:
Plněno – byla identifikována bílá místa, na která reagovaly příslušné resorty, nyní
probíhá závěrečné ověření s RSK.

Kontrola usnesení NSK-21/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům a jejich partnerům v území nadále spolupracovat
s RSK a vzájemně se informovat o svých činnostech a požadavcích z národní úrovně,
II. doporučuje regionálním stálým konferencím předávat průběžně podněty na řídicí
orgány vzniklé při jejich činnosti a na jednáních regionálních stálých konferencí
zástupcům území/regionů v platformách pro vyhlašování výzev,
III. doporučuje zástupcům územních partnerů, jejichž členové jsou zastoupeni
v platformách pro vyhlašování výzev, aktivně komunikovat s regionálními stálými
konferencemi.
Vypořádání:
Splněno, komunikace probíhá, nicméně je prostor pro její zlepšení, které je cílem
doporučení RSK pro jejich další činnost.

Kontrola usnesení NSK-23/2016
Národní stálá konference
I. ukládá sekretariátu NSK ve spolupráci s řídicími orgány stanovit strukturu informací
poskytovaných řídicími orgány pro účely zpracování Zprávy o plnění územní
dimenze, T: 15. 11. 2016,
II. doporučuje řídicím orgánům podílet se na přípravě Zprávy o plnění územní
dimenze a poskytovat pravidelně sekretariátu NSK k 31. lednu údaje ve stanovené
struktuře.
Vypořádání:
I. Splněno
II. Plněno, podklady pro zprávu za rok 2016 sekretariát NSK obdržel.

Kontrola usnesení NSK-24/2016
Národní stálá konference
I. ukládá sekretariátu NSK uvádět na webu www.uzemnidimenze.cz příklady dobré
praxe při koordinaci územní dimenze.
Vypořádání:
7. 12. 2016 byla na webu územní dimenze vytvořena sekce „Pro veřejnost“, kde jsou
mimo jiné zveřejňovány příklady dobré praxe.

Kontrola usnesení NSK-27/2016
Národní stálá konference
I.

doporučuje MMR úzkou spolupráci se zástupci NS MAS, KS MAS na pozitivní prezentaci metody
CLLD vůči široké veřejnosti, přispívající ke zvýšení důvěry vůči MAS.

Vypořádání:
ORP: Vedení Ministerstva pro místní rozvoj (18. listopadu 2016) jednalo se zástupci Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS).
Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému
MS2014+. Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů MAS. Prvních šest miliónů korun
je v současné době propláceno, další výdaje MAS jsou kontrolovány a během následujících týdnů budou proplaceny. Výstupem byla
pozitivní tisková zpráva.
MMR týdně podává NS MAS informace o postupu hodnocení a schvalování strategií CLLD, kterou NS MAS dále šíří na svých
webových stránkách.
Pro KS MAS jsou pořádané WS vždy na aktuální téma vážící se k danému období (poslední proběhl v březnu 2017).
NS MAS: Pozitivní prezentace MAS a metody CLLD/LEADER je zatím velmi pozvolná.

Kontrola usnesení NSK-28/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje MMR-ORP a ŘO dokončit hodnocení žádostí o podporu SCLLD
z 1. výzvy v rámci 1. vlny věcného hodnocení, do 31. 12. 2016,
II. doporučuje MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání připomínek
a zapracování požadavků MMR-ORP z fáze hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a ŘO z fáze věcného hodnocení tak, aby nebylo nutno využít 3. vlny
věcného hodnocení ŘO,
III. doporučuje MMR prodloužit 2. výzvu či vyhlásit 3. výzvu pro příjem žádostí
o podporu SCLLD.
T: 31.12. 2016

Kontrola usnesení NSK-28/2016
Vypořádání:
•
PRV: Přes veškerou snahu se hodnocení 1. vlny žádostí o podporu SCLLD z 1. výzvy podařilo dokončit až 27. 2.
2017, kdy byly dokončeny poslední dvě žádosti, většina žádostí z první výzvy byla dokončena do 2. 2. 2017.
•
IROP: ŘO IROP dohodnotil strategie CLLD z první výzvy MMR-ORP do 31. 1. 2017.
•
OP ŽP: Hodnocení SCLLD z 1. výzvy bylo v rámci 1. vlny věcného hodnocení dokončeno k 5. 12. 2016.
•
OP Z: ŘO OPZ hodnotí předložené programové rámce OP Z SCLLD v co nejkratších termínech a dodržuje lhůty
stanovené MPIN. Hodnocení většiny SCLLD z 1. výzvy v rámci 1. vlny věcného hodnocení bylo ukončeno do 31.
12. 2016, ve dvou případech bylo ukončeno na počátku ledna z důvodu pozdějšího obdržení SCLLD, vždy však
ve stanovených a co nejkratších termínech.
•
MMR–ORP: MMR–ORP odeslalo poslední žádost z 1. výzvy do věcného hodnocení dne 28. 11. 2016, tedy
zhruba měsíc před koncem roku 2016. Téměř ve všech případech je nutné využít i třetí vlnu hodnocení, ve dvou
vlnách věcného hodnocení bylo dosud schváleno pouze sedm žádostí.
•
NS MAS: Stanovený termín dokončení 1. vlny věcného hodnocení u strategií z 1. výzvy nedodržen. NS MAS
instruuje své členy mj. prostřednictví CLLD informatoria. Existuje odpovídající nabídka konzultací ze strany ŘO, s
výjimkou IROP, někdy i PRV. Došlo k prodloužení 2. výzvy k předkládání Strategií CLLD, ale již je zapotřebí
vyhlášení 3. výzvy.

Kontrola usnesení NSK-29/2016
Národní stálá konference
I. vyzývá MMR k neprodlenému zajištění kompletní funkčnosti CSSF pro administraci
Výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů a urychlenou dohodu s NS MAS ČR
na realizaci školení pro pracovníky MAS pro práci se systémem CSSF.
Vypořádání:
OSMS: Kompletní funkčnost CSSF14+ pro administraci výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů byla zajištěna,
což dokládá mimo jiné množství úspěšně vyhlášených výzev MAS a hodnotících posudků v CSSF14+.
Školení pro pracovníky MAS pro práci se systémem CSSF14+ (úvodní, specializovaná) probíhají ve spolupráci s NS
MAS a příslušnými školiteli.
NS MAS: Projednána a zohledněna většina připomínek k fungování systému MS2014+, přesto nedostatky
přetrvávají, chyby jsou nahodilé. Uvedení úprav MS2014+ v praxi je neúměrně zdlouhavé. Dokončeno školení
školitelů a zahájena školení uživatelů, přetrvávají ovšem problémy s přiřazením rolí v CSSF.

Kontrola usnesení NSK-30/2016
Národní stálá konference
I. vyzývá ŘO k přijetí veškerých opatření k urychlení vyhlašování Výzev MAS vč.
operativních konzultací a schvalování dokumentace připravené MAS,
II. vyzývá ŘO ke zohlednění specifik venkovských oblastí a respektování potřeb MAS
při nastavování konkrétních podmínek pro podporované aktivity.

Kontrola usnesení NSK-30/2016
Vypořádání:
PRV: Výzvy MAS v rámci PRV administruje Státní zemědělský intervenční fond, který provádí konzultace jak k nastavení Výzvy MAS, tak k úpravě Fichí, a to zejména
s ohledem na konkretizaci preferenčních kritérií. Za PRV bylo k 1. 3. 2017 vyhlášeno 12 výzev.
ŘO PRV zohledňuje specifika venkovských oblastí při nastavování podmínek. V rámci CLLD byly podmínky Fichí pro konečné žadatele MAS oproti odpovídajícím operacím
PRV upraveny, resp. rozšířeny o další podporované aktivity či další typy žadatelů.
IROP: Pro MAS jsou v regionu zřízené kontaktní osoby CRR, které konzultují a připomínkují interní postupy, výzvy MAS a kritéria, aby došlo k plynulosti vyhlašování výzev
MAS. S metodiky CRR se potkáváme pravidelně, kde řešíme problémy a ujasňujeme si postupy vůči MAS tak, aby práce v regionech byla efektivně cílená a účinná.
K 10. březnu 2017 jsme vyhlásili poslední výzvu pro MAS v oblasti deinstitucionalizace psychiatrické péče.
Vytvořili jsme jednoduchou příručku pro zakládání výzev MAS v MS 2014+. MAS tvrdí, že příručku nemají k dispozici. K. Skálová ji zasílala k 17. 2. 2017 na společný email.
Pro venkov vznikla samostatná prioritní osa 4, kde jsou zaneseny téměř všechny aktivity, které tematicky jsou v souladu s Programovým dokumentem IROP.
NS MAS je institucí, která připomínkuje Specifická pravidla IROP pro projekty CLLD. Může navrhnout zjednodušení Specifických pravidel, příloh či vyjasnění nepřesností. NS
MAS je členem MV IROP.
OP ŽP: ŘO a ZS (AOPK ČR) poskytují konzultace MAS k připravovaným výzvám. Proces kontroly výzev byl zahájen.
OP Z: ŘO OP Z poskytuje maximální podporu MAS při vyhlašování prvních výzev (podrobné a návodné pomůcky pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů, konzultace
k návrhům výzev MAS, semináře a workshopy k hodnocení projektů a přípravě na semináře pro žadatele, účast na prvních seminářích MAS pro žadatele, účast na první
výběrové komisi). První výzva MAS v OP Z byla vyhlášena 1: 11: 2016 (MAS Brána Písecka), ke dni 6.3.2017 bylo v OP Z vyhlášeno 33 výzev v objemu cca 128 mil. Kč.
NS MAS: V OP ŽP zahájena jednání o možnosti rozšíření aktivit pro CLLD, ale v IROP byly všechny připomínky NS MAS ČR k PD zamítnuty. V PRV jednání k úpravě PD
(článek 20) čekáme.

Kontrola usnesení NSK-31/2016
Národní stálá konference
I. vyzývá MMR a ŘO k nastavení jednoduchého, transparentního a co nejméně
zatěžujícího systému pro oznamování a schvalování změn ve schválených
Strategiích CLLD,
II. vyzývá ŘO k zohlednění zpoždění hodnocení Strategií CLLD při vyhodnocování
plnění finančních plánů a milníků k 31. 10. 2018 ze strany jednotlivých MAS.

Kontrola usnesení NSK-31/2016
Vypořádání:

OSMS: OSMS pracuje na základě zadání ŘO a MMR–ORP, první verze zapracování změnového řízení pro integrované strategie byla prezentována dodavatelem v listopadu
2016, proto bude požadavek k dispozici v MS2014+ v rámci Release 10, tj. v březnu 2017 na testovacím prostředí a v dubnu 2017 na produkčním prostředí. Uzávěrka
požadavků na předchozí Release 9 byla v říjnu 2016.
PRV: ŘO PRV se od začátku snaží apelovat na zjednodušení systému pro oznamování a schvalování změn, protože není možné zvládnout administraci změn až 180
strategií, tedy například do konce roku 2018 nechceme provádění změn strategií. K vyhodnocení plnění strategií připravuje ŘO PRV samostatná Pravidla, která budou
předmětem konzultace v rámci Tematické pracovní skupiny LEADER.
IROP: Finanční a věcné milníky jsou pro MAS závazné. MAS se ve své strategii zavazuje ke splnění těchto milníků. V případě neplnění milníků může ŘO IROP přistoupit ke
snížení rezervované alokace na strategii CLLD, viz. informace v akceptačním dopise. MAS jsme informovali o tomto požadavku IROP v roce 2014, poslední úpravy těchto
požadavků byly v roce 2015. Ke zpoždění nedochází pouze na straně ŘO, ale i na straně nositelů CLLD. IROP se snaží dodržovat lhůty, pokud došlo k nějakému prodlení,
bylo to zaviněno vnějšími vlivy, které nemůžeme ovlivnit pouze jim se snažit předcházet, např. dovolené, svátky, nemoci, systémové dělení práce mezi omezené personální
kapacity. MAS pro zrychlení realizace strategie CLLD by měly konzultovat posudky IROP s našimi hodnotiteli a pokládat konkrétní dotazy k případným nejasnostem či
nepřesnostem. Nediskutovat s námi jaká je minimální hranice pro úspěšné splnění podmínek věcného hodnocení. Nepodceňovat kontrolu zapracování připomínek ŘO IROP.
OP ŽP: OP ŽP spolupracuje s MMR a dalšími ŘO v rámci Platformy pro CLLD na nastavení systému pro oznamování a schvalování změn. Vyhlášené výzvy v OP ŽP reflektují
harmonogram schvalování SCLLD, dílčí milníky k roku 2018 nejsou nastaveny.

OP Z: ŘO OP Z se maximálně aktivně podílí na přípravě změnového řízení SCLLD se snahou o nastavení jednoduchého a transparentního systému. ŘO OP Z proaktivně
spolupracuje s MAS na přípravě jejich výzev i v období před schválením dané SCLLD tak, aby daná MAS byla připravena vyhlásit výzvu bezprostředně po schválení SCLLD.
Cílem je maximální naplnění kumulativních hodnot finančních plánů k 31. 10. 2018.
MMR-ORP – MMR-ORP jako gestor implementace nástroje CLLD v ČR zajišťuje v součinnosti s MMR-OSMS a jednotlivými ŘO nastavení jednoduchého, transparentního a
co nejméně zatěžujícího systému pro oznamování a schvalování změn ve schválených strategiích CLLD. Hlášení změn v orgánech MAS bude probíhat prostřednictvím
jednoduchého interaktivního formuláře zveřejněného na webu SZIF. Nositel strategie CLLD vyplní formulář s ohledem na aktuální změny v orgánech MAS a zašle na MMRORP. Žádosti o změnu ve strategiích CLLD budou podávány prostřednictvím MS2014+, příslušný modul bude v produkčním prostředí spuštěn v dubnu 2017. Design modulu
změn i nastavení procesu schvalování žádostí o změnu zohledňují požadavek na co nejmenší administrativní zátěž žadatelů i schvalovatelů.
NS MAS: Systém změn Strategií CLLD byl projednán, ale zatím není nastaven. Systém vyhodnocování milníků nebyl zatím navržen, MAS není znám dopad jejich případného
neplnění.

ZÁVĚR
Usnesení z předchozího jednání č. 27-31/2016 nejsou zatím
zcela naplněna.

Kontrola usnesení NSK-32/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům nadále spolupracovat s experty projektu MEDUIN II
v rámci tematických konzultací.
Vypořádání:
Jde o průběžný úkol, experti projektu MEDUIN II i ŘO (vyjma zástupců OP ŽP a OP Z,
kteří byli řádně omluveni) byli přítomni na workshopech realizovaných v rámci projektu
MEDUIN II (konaly se dne 7. 3. 2017), zatím ale nebylo toto usnesení v praxi využito;
aktuálně bylo usnesení rozšířeno i na spolupráci nositelů a ZS ITI (viz dále).

Kontrola usnesení NSK-36/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě prvních
výzev pro integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících
kritérií výzev ZS ITI.
Vypořádání:
Spolupráce probíhá – zejména v případě OP VVV, OP IROP a OP PIK byly tyto aktivity od
minulé NSK intenzivní. Usnesení platí nadále.
Pozn. v případě ZS ITI je doporučeno, aby k jednáním s ŘO byli přizváni i zástupci
nositele, pakliže budou projednávaná témata i pro nositele relevantní.

Kontrola usnesení NSK-37/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje zapojení měst do vybraných partnerství městské agendy pro EU.
Vypořádání:
K dalšímu zapojení měst z ČR nedošlo – uvažovala o tom některá města (Litoměřice –
„Energetická změna“ či Plzeň – „Udržitelné využití území“) – ale z kapacitních důvodů
nakonec do těchto partnerství nevstoupila. MMR – ORP bude na jednáních NSK
informovat o akt. stavu všech partnerství.
ČR je tedy aktuálně zapojena do partnerství „Kvalita ovzduší“ (MMR/MŽP/Ostrava) a
„Bydlení“ (MMR/Brno).
Od 1. 1. 2017 spolukoordinujeme s Karlsruhe partnerství „Městská mobilita“. Odborné
konzultace probíhají průběžně v rámci neformální Advisory Board pro Městskou
mobilitu – zde je např. Ministerstvo dopravy, Praha, Brno, SMO ČR či Úřad vlády.

Kontrola usnesení NSK-38/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje nositelům integrovaných strategií zaslání aktuálních harmonogramů
výzev nositele Řídicím orgánům nejpozději do 17. 10. 2016.
Vypořádání:
Splněno
Aktuálně - součástí zápisu z dnešní NSK budou 2 prezentace (zpracované souhrnně za
ITI i IPRÚ), které obsahují aktuální harmonogramy výzev nositelů urbánních
integrovaných nástrojů.

Kontrola usnesení NSK-39/2016
Národní stálá konference
I. doporučuje nositelům integrovaných strategií informovat potenciální žadatele a
příjemce o seminářích k jednotlivým relevantním výzvám.
Vypořádání:
Průběžně plněno.

Shrnutí jednání komory ITI a IPRÚ
František Kubeš

Shrnutí jednání komory ITI a IPRÚ
•

Aktuality z urbánní politiky
»
»
»
»

•
•

•

Informace o aktualizaci Zásad urbánní politiky
OP URBACT III – aktuální výzva k Příkladům dobré praxe
Městská agenda pro EU
Smart Cities – seminář k udržitelné mobilitě dne 31. 3. 2017 v Praze

Aktualizace MPIN + podávání žádostí o změnu integrovaných strategií
Podrobné představení aktuálního stavu implementace ITI a IPRÚ (obě prezentace
budou součástí zápisu)
Aktuální stav OP ve vztahu k implementaci urbánních int. nástrojů

Usnesení NSK-1/2017
Věc: Projekt MEDUIN II
Národní stálá konference
I. doporučuje nejen nositelům / ZS ITI, ale i řídicím orgánům nadále spolupracovat
s experty projektu MEDUIN II v rámci tematických konzultací.

Usnesení NSK-2/2017

Věc: Integrované nástroje ITI a IPRÚ
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů
na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně
informací od řídicích orgánů.

Usnesení NSK-3/2017

Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro
integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev
ZS ITI.

Shrnutí jednání komory regionální
Klára Dostálová

Shrnutí jednání komory regionální
•

Národní dotační tituly
» Bude probíhat komunikace mezi regiony a resorty ve věci nastavení národních dotačních titulů
» Existuje poptávka po datech o projektech podpořených z národních dotačních titulů včetně
jejich místa realizace
» Náměty Asociace krajů k národním titulům (témata, podmínky apod.)

•

Aktualizace RAP
» Sbírat data v jednotné struktuře stanovené dohodou ŘO, RSK a MMR-ORP

•

Zpráva o plnění územní dimenze
» Územní dimenze je naplňována v souladu s NDÚD

Shrnutí jednání komory regionální
•

Diskuse s řídicími orgány
» OP ŽP - připomínky k 2. výzvě na kotlíkové dotace. Bude zaslán dopis hejtmanům, že kraje
nebudou sankcionovány, pokud nenaplní indikátor, z důvodu struktury podaných žádostí,
» OP VVV – příslib využití KAP a MAP při nastavení národních dotačních titulů MŠMT,
» Příslib zástupců RSK ke zlepšení čerpání z IROP 1.1 – silnice II. a III. třídy,
» OP Z – malá úspěšnost projektů na podporu sociálního podnikání. Příležitost při nastavování
kritérií využít výstupy RSK.

•

Doporučení pro činnost regionální komory NSK
» Zpětná vazba včetně zdůraznění dopadu podnětů/výstupů RSK na čerpání,
» Lepší propojení PS RSK s dalšími platformami v kraji připravujícími strategické dokumenty,
» Pořádání seminářů v území k tématům, u nichž je prozatím malá absorpční kapacita.

Usnesení NSK-4/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje regionálním stálým konferencím konkrétně
odůvodnit potřeby / požadavky území, aby byla vedena věcná
diskuze o možném vypsání nových dotačních titulů či
úpravách stávajících.

Usnesení NSK-5/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje resortům zohlednit územní dimenzi v dotačních
titulech a zveřejňovat informace o podpořených projektech v
IS CEDR III v dostatečném detailu, aby bylo možné územní
dimenzi z národních dotačních titulů monitorovat a
vyhodnotit.

Usnesení NSK-6/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k podnětům
z RSK.

Usnesení NSK-7/2017
Národní stálá konference
I. vyzývá řídicí orgány k poskytování zpětné vazby na podněty
RSK a poskytování informací o využití výstupů mapování RSK,
a to zpravidla do 1 měsíce od obdržení podnětů či výstupů od
sekretariátu NSK.

Usnesení NSK-8/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
doplnit své zástupce do PS vzdělávání a zajistit nominaci
zástupce NIDV.

T: 28. 4. 2017

Usnesení NSK-9/2017
Národní stálá konference
I. vyzývá řídicí orgán OP ŽP
a. k zaslání dopisu všem krajům, kterým bude garantováno, že případné nenaplnění
indikátoru z důvodu struktury podaných žádostí, který byl krajům stanoven ve 2.
výzvě pro kraje v rámci SC 2.1, PO2 OPŽP, nebude sankciováno. T: 20. 4. 2017
b. ke zohlednění požadavku ad I. v rozhodnutí o poskytnutí dotace,
c. k co nejdřívějšímu zahájení jednání s kraji ohledně stanovení termínu pro
vyhlášení výzvy, resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v
rámci 2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP.
II. bere na vědomí nesouhlas krajů se způsobem stanovení termínu pro vyhlášení
výzvy, resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v rámci
2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP

Usnesení NSK-10/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí doporučení RSK pro její další činnost,
II. ukládá sekretariátu NSK konkretizovat jednotlivá doporučení
pro členy regionální komory NSK,
III. vyzývá členy regionální komory NSK ke zohlednění
doporučení pro další činnost a informovat o provedených
krocích na příštím zasedání NSK.

Usnesení NSK-11/2017
Národní stálá konference
I. doporučuje Národnímu orgánu pro koordinaci a ŘO, aby při
přípravě příštího programového období zahrnuly do svých
dokumentů koncept územní dimenze.

Shrnutí jednání Komory CLLD
Milena Brožová

Shrnutí jednání Komory CLLD
Diskuse v rámci Komory CLLD byla soustředěna na následující oblasti:
– Metodické a koordinační aktivity MMR–ORP v rámci implementace CLLD
– MS2014+ – připravenost, rozvojové požadavky, řešení hlášených vad
Vstupy zástupců řídicích orgánů – aktuální stav implementace CLLD z pohledu ŘO
IROP, PRV, OP Z a OP ŽP
Vstupy nositelů integrovaných strategií – připravenost MAS na administraci
integrovaných projektů (výzvy MAS, hodnocení), zkušenosti MAS s MS2014+,
pokrok implementace CLLD v území
Shrnutí závěrů Komory CLLD – návrhy usnesení

Schválené integrované strategie CLLD
(od posledního zasedání NSK)
Číslo
žádosti/strategie

CLLD_15_01_016
CLLD_15_01_240
CLLD_15_01_071
CLLD_15_01_207
CLLD_15_01_095
CLLD_15_01_263
CLLD_15_01_004
CLLD_15_01_089
CLLD_15_01_064
CLLD_15_01_010
CLLD_15_01_229
CLLD_15_01_271
CLLD_15_01_110
CLLD_15_01_029
CLLD_15_01_158
CLLD_15_01_265
CLLD_15_01_281

Žadatel (MAS)

MAS Regionu Poodří, z.s.
Společná CIDLINA, z.s.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Prostějov venkov o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Místní akční skupina Opavsko z.s.
MAS Moravská cesta, z. s.
MAS Jablunkovsko, z. s.
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Lípa pro venkov z.s.
Hradecký venkov o.p.s.
Havlíčkův kraj, o.p.s.
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Datum splnění
podmínek
věcného
hodnocení

12.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
1.11.2016
3.11.2016
4.11.2016
11.11.2016
11.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
28.11.2016
8.12.2016
8.12.2016
8.12.2016

Vlna splnění podmínek
věcného hodnocení
(1/2/3)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

Schválené integrované strategie CLLD
(od posledního zasedání NSK)
Číslo
žádosti/strategie

CLLD_16_01_036
CLLD_15_01_228
CLLD_15_01_235
CLLD_15_01_184
CLLD_15_01_198
CLLD_16_01_027
CLLD_16_01_029
CLLD_15_01_282
CLLD_16_01_003
CLLD_16_01_030
CLLD_16_01_022
CLLD_15_01_258
CLLD_15_01_086
CLLD_15_01_264
CLLD_15_01_065
CLLD_16_01_053
CLLD_16_01_060

Žadatel (MAS)

MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS Pobeskydí, z. s.
Královská stezka o.p.s.
MAS Labské skály, z.s.
MAS Bohdanečsko, z. s.
MAS Broumovsko+, z. s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Brdy, z.ú.
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Železnohorský region, z.s.
MAS Český les, z. s.
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
MAS ORLICKO, z.s.
MAS Podchlumí, z. s.
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.

Datum splnění
podmínek
věcného
hodnocení

12.12.2016
12.12.2016
14.12.2016
20.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
6.1.2017
9.1.2017
10.1.2017
13.1.2017
13.1.2017
13.1.2017
16.1.2017
18.1.2017
20.1.2017
20.1.2017
20.1.2017

Vlna splnění podmínek
věcného hodnocení
(1/2/3)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Schválené integrované strategie CLLD
(od posledního zasedání NSK)
Číslo
žádosti/strategie

CLLD_15_01_046
CLLD_15_01_099
CLLD_15_01_242
CLLD_16_01_096
CLLD_15_01_120
CLLD_16_01_021
CLLD_15_01_144
CLLD_15_01_036
CLLD_15_01_104
CLLD_15_01_026
CLLD_15_01_069
CLLD_15_01_114
CLLD_15_01_238
CLLD_15_01_260
CLLD_15_01_262
CLLD_15_01_266
CLLD_16_01_067
CLLD_16_01_100

Žadatel (MAS)

MAS Zubří země, o.p.s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS POLIČSKO z.s.
MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Hrubý Jeseník, z.s.
MAS Krušné hory, o.p.s.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
LAG Podralsko z. s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
MAS Znojemské vinařství, z.s.
MAS Šumavsko, z.s.
MAS Sdružení Růže z.s.
MAS Uničovsko, o.p.s.
OSLAVKA o.p.s.
MAS Rozkvět, z.s.
MAS Mohelnicko, z.s.
MAS Radbuza, z.s.

Datum splnění
podmínek
věcného
hodnocení

25.1.2017
25.1.2017
25.1.2017
25.1.2017
30.1.2017
30.1.2017
1.2.2017
2.2.2017
6.2.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017
2.3.2017

Vlna splnění podmínek
věcného hodnocení
(1/2/3)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Schválené integrované strategie CLLD
(od posledního zasedání NSK)
Číslo
žádosti/strategie

CLLD_15_01_275
CLLD_16_01_047
CLLD_16_01_049
CLLD_15_01_032
CLLD_16_01_045
CLLD_16_01_039
CLLD_16_01_128
CLLD_16_01_083
CLLD_16_01_118
CLLD_16_01_148

Žadatel (MAS)

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
MAS "Přiďte pobejt!" z. s.
Místní akční skupina Svitava z. s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Brdy - Vltava o.p.s.
MAS Český sever, z.s.
MAS Lašsko, z. s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Aktivios, z.s.
MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Datum splnění
podmínek
věcného
hodnocení

3.3.2017
8.3.2017
9.3.2017
10.3.2017
10.3.2017
10.3.2017
17.3.2017
21.3.2017
21.3.2017
21.3.2017

Vlna splnění podmínek
věcného hodnocení
(1/2/3)

3
3
3
3
3
3
2
3
2
2

Národní stálá konference bere na vědomí schválené
integrované strategie CLLD

Usnesení NSK-12/2017
Věc: Strategie CLLD
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování žádostí o
podporu strategií CLLD.
Věc: Strategie CLLD
Národní stálá konference
I. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje.

Usnesení NSK-13/2017
Věc: Proces hodnocení strategií CLLD
Národní stálá konference
I. doporučuje MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání připomínek
a zapracování požadavků ŘO z fáze věcného hodnocení tak, aby nebylo nutno využít
3. vlny věcného hodnocení ŘO.

Usnesení NSK-14/2017
Národní stálá konference
I.

II.

vyzývá ŘO k přijetí veškerých opatření k urychlení procesu hodnocení strategií CLLD
tak, aby bylo minimalizováno zpoždění oproti lhůtám stanoveným MPIN a proces
hodnocení všech žádostí předložených v 1. výzvě byl dokončen do 15. 6. 2017,
v 2. výzvě do 31. 10. 2017 a 3. výzvě do 31. 12. 2017 za předpokladu, že MAS
nebudou žádat o prodloužení lhůt na úpravu a doplnění žádosti,
vyzývá ŘO a MMR–ORP, aby zajistily odpovídající personální kapacity k dokončení
procesu hodnocení SCLLD

Usnesení NSK-15/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá MMR k vyhlášení 3. výzvy pro příjem žádostí o podporu strategií CLLD
s termínem uzávěrky min. 2 týdny po ukončení věcného hodnocení všech
strategií CLLD podaných v 1. a 2. výzvě, nejdříve však 31. 7. 2017. Zároveň
budou navrženy úpravy podmínek procesu hodnocení ve smyslu jeho
zkrácení.

Usnesení NSK-16/2017
Národní stálá konference
I.
II.

vyzývá ŘO, zejména pak ŘO IROP, aby zohlednily specifika integrovaného nástroje
CLLD při nastavování všech administrativních procesů a podporovaných aktivit,
vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV, aby při vyhodnocování plnění milníků u IN zohlednily
významné zpoždění při jejich schvalování, tj. v co nejkratším možném termínu
s NS MAS projednaly a následně zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování.

Stav CLLD z pohledu NS MAS
Jan Florian

Budoucnosti Kohezní politiky po roce 2021
David Škorňa

Přestávka

Plánované revize programových dokumentů
Zástupci ŘO

OP PIK - Revize programového dokumentu
Část 1. revize vložena do SFC dne 23. 12. 2016 (změny pouze
k oznámení Evropské komisi)
1. revize vložena do SFC dne 7. 3. 2017 (změny k rozhodnutí
Evropské komise)
Vynětí SC 3.3 a SC 3.5 ze sledování 20% limitu podpory velkých
podniků, aj.
Připravována 2. revize, která bude předložena MV OP PIK (6.–7.
června 2017)
Navýšení limitu podpory velkých podniků v PO1 a SC 3.2 OP PIK
Možnost podpory cestovního ruchu
Realokace z SC 2.4 (Školicí střediska) do SC 2.3 (Nemovitosti)

Příprava výzev pro Krajské a Místní akční plány
rozvoje vzdělávání
Zástupci ŘO

Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
Radana Leistner Kratochvílová

Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
Složení pracovních skupin

Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
PS Územní
PS Urbánní
MMR -52 (523, 522, 525)
NS Zdravých měst (1)
ITI (7)
IPRÚ (6)
SMOČR (1)
SMSČR (1)
Asociace krajů (1)

PS Regionální
MMR-52 (522, 523, 525)
Odbory strategického rozvoje krajů (13)
Zástupce RSK (13)
Asociace krajů (1)
SMOČR (1)
SMS ČR (1)
NS MAS (1)

SPOV (1)

SPOV (1)

PS řízení a implementace
MMR-NOK
MMR-52
ČSÚ

PS Venkov
MMR-52 (525, 522, 523)
NS MAS - Ing. Kateřina Boukalová
SMOČR (1)
SMSČR (1)
SPOV (1)
MZe (1)
Agrární komora (1)
MŽP nebo Agentura ochrany přírody a
krajiny (1)
CzechTourism (1)
Potravinářská komora ČR (1)
Host/é z akademické sféry (bez
hlasovacího práva, host bude pozván na
jednání, aby do diskuse vnesl nové
myšlenky – odborník na regionální
rozvoj obecně, nebo odborník na
venkov)
Asociace soukromého zemědělství (1)

Pracovní skupina SRR 21+
MMR (ORP, NOK, OÚP, CR, EÚS)
resortní ministerstva
Asociace krajů (1)
SMOČR (1)
SMSČR (1)
NSMAS - Ing. Jiří Krist
ÚV ČR (1)

PS tematické
Ekonomický pilíř
gestor: resortní ministerstvo (?MPO)
MMR-52
Hospodářská komora (1)
CzechInvest (1)
Svaz průmyslu a dopravy (1)

Sociální pilíř
gestor: resortní ministerstvo (?MPSV)
MMR-52
Agentura pro sociální začleňování (1)
Asociace NNO (1)
Úřad práce (1)

TA ČR (1)

ÚV - odbor poradců (1)

ÚV-RVV (1)
ÚV - odbor poradců (1)
akademický sektor?
sdružení podnikatelů a živnostníků
CzechTourism?
Asociace krajů
SMOČR
zástupce MŠMT či jeho útvarů

akademický sektor?
People-Planet-Profit
Asociace krajů
SMOČR
zástupce MZd či jeho útvarů
zástupce MŠMT či jeho útvarů
Česká biskupská konference

Pracovní výkonný tým
MMR - 52
MMR-OÚP
MMR-NOK

Environmentální pilíř
gestor: resortní ministerstvo (MŽP)
MMR-52
Výzkumný ústav vodohospodářský (1)
Agentura ochrany přírody a krajiny (1)
Český hydrometeorologický ústav (1)
Ústav zemědělské ekonomiky a
informací (1)
ÚV - odbor poradců (1)
CENIA (1)
akademický sektor?
Česká geologická služba?
zástupce Mze a jeho útvarů
SMOČR
Asociace krajů

Národní koordinační skupina SRR 21+ (NSK)
MMR (ORP, NOK)
zástupci Řídících orgánů
věcní garanti
SMOČR, SMSČR, NSMAS
Asociace krajů
ASZ

Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
Harmonogram jednání PS
verze 8. 3. 2017

metodika - návrh, zadání MMR, rozpracování kroků
Pracovní skupina SRR 21+
Koordninační skupina SRR 21+ (KS SRR 21+)
analýzy podkladů, vstupy
analytická část využití výstupů ze Zprávy), závěry
Pracovní skupina SRR 21+
PS územní (Ú PS) regiony
PS územní (Ú PS) města
PS územní (Ú PS) venkov
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Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
Regionální politika
Současný stav

Žádoucí stav

 primárně ESI fondy, dále národní dotační tituly MMR
a ostatních rezortů

 není kladen důraz na možnost rozvoje „bez dotace“
 nedostatečné zohledňování potřeb území
národních dotačních titulů, nepřehledný stav

do

 nedostatečné nástroje pro hodnocení územních
dopadů politik, projektů
 tlak na integraci veřejných služeb na obecní úrovni
 slabá/formální
partnerství
integrovaného plánování
 nejednoznačná implementace

při

uplatňování



financování - dotační tituly MMR, menší závislost na
ESI fondy, národní dotační tituly ostatních resortů,
finanční nástroje



posílení metodické podpory ze strany MMR



jednotné metodické prostředí pro národní dotační tituly
s průmětem územní dimenze



uplatňování nástrojů pro hodnocení územních dopadů
politik, projektů



efektivní výkon a řízení veřejných služeb – spolupráce
obcí a polycentricita



rozšíření uplatnění integrovaných přístupů včetně
partnerského přístupu



posílení role akčního plánování



dobrá datová základna pro průběžné vyhodnocování

Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+
Cíle SRR 21+
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vytvořit respektovaný národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje
Aktivně zapojit všechny relevantní partnery při tvorbě SRR, vč. promítnutí národních priorit do krajských strategií prostřednictví
pracovních skupin. Komunikace s regiony prostřednictvím regionálních stálých konferencí, které sdružují hlavní aktéry regionálního
rozvoje v daném kraji.
Národní regionální cíle definované ve Strategii regionálního rozvoje ČR, které se budou územně promítat do sektorových programů se
zohledněním specifik území.
Vytvořit kvalitní typologii území (základními kameny budou urbánní rozměr, venkovská území a další typy území související s
propracovaným nastavením územní dimenze)
Vytvořit užší vazbu mezi strategickým a územním plánováním
Posílit roli akčního plánování, odpovědnosti za přijatá opatření a vazbu na financování (vč. prioritizace)
Využít typových opatření Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, která se v praxi osvědčila.
Při tvorbě nové SRR ČR bude hlavním cílem sjednotit a formulovat základní strategické cíle včetně vytyčení velkých regionálních
témat a priorit
Při stanovení základních cílů a potřeb hledat širší portfolio zdrojů financování rozvoje regionů, finančních nástrojů apod.
Využití územní dimenze a integrovaných nástrojů a jejich nastavení v rámci ESIF
Nezbytné bude i sledovat globální debaty a aktivit na půdě OSN, např. New Urban Agenda a evropských trendů vč. revidované Územní
agendy EU a vývoje budoucí podoby kohezní politiky. Zohlednit územní scénáře EU např. v oblasti městské agendy, polycentrické
územní struktury apod.

Usnesení NSK-xx/2017
Národní stálá konference
I. bere na vědomí svou novou roli Národní koordinační skupiny v rámci
procesu tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 21+,
II. schvaluje rozšíření členské základny o stávající stálé hosty NSK
zastupující ministerstva financí, kultury, vnitra a zdravotnictví
a doplnění o zástupce ministerstev obrany, spravedlnosti a
zahraničních věcí,
III. ukládá sekretariátu NSK zpracovat aktualizaci statutu NSK ve smyslu
bodu I a II tohoto usnesení.

Agentura pro sociální začleňování
Realizace Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách –
změny v harmonogramu komplementárních výzev IROP

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
•

•
•
•

KPSVL je integrovaný přístup pro obce, které na svém území chtějí systematicky řešit problém
sociálního vyloučení, zejména sociálně vyloučených lokalit, a budou k tomuto řešení potřebovat
podporu z prostředků ESIF
Do spolupráce s ASZ vstoupilo k březnu 2017 čtyřicet pět lokalit (41 + 4)
Celkový předpoklad je, že rámci KPSVL bude spolupráce nabídnuta minimálně 70 městům,
obcím, svazkům obcí.
ASZ poskytuje metodickou podporu v problematice sociálního začleňování včetně výběru
vhodných investičních aktivit v dané lokalitě a poskytování projektového poradenství pro
financování ze zdrojů ESIF

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
•

•
•
•

Do KPSVL jsou zapojeny obce, které předpokládají využití finančních prostředků z více jak
jednoho operačního programu → koordinovaný přístup vychází z provázaní jednotlivých
investičních akcí, nutná komplementarita na jednotlivé výzvy operačních programů
Spolupráce nastavena s operačními programy OP VVV, OP Z a IROP
Čerpání prostředků ESIF pro potřeby KPSVL upravuje metodika koordinovaného přístupu k
sociálně vyloučeným lokalitám (odsouhlasena všemi ŘO)
Koordinace výzev mezi IROP, OP VVV a OP Z probíhá v rámci jednotlivých platforem
nastavených ŘO

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• ASZ koordinuje investiční aktivity v jednotlivých lokalitách dle harmonogramů operačních
programů
• V případě IROP vycházel plán investičních aktivit KPSVL z harmonogramu výzev pro roky 2016,
2017 a 2018
• Role IROP je nezastupitelná ve smyslu podpory investičních akcí na které navazují
komplementární (tzv. měkké) projekty OP Z a OP VVV
• Pro potřeby KPSVL měl IROP poskytnout podporu v aktivitách infrastruktury sociálních služeb,
komunitních center, sociálního bydlení, sociálního podnikání a v oblasti předškolního,
základního, středního a neformálního vzdělávání

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• V roce 2016 vyhlášeny první výzvy IROP na podporované aktivity sociálního začleňování
• Dle metodiky KPSVL vždy vyčleněna alokace pro potřeby lokalit realizující KPSVL
• Podávání jednotlivých projektových žádostí v rámci KPSVL probíhalo postupně, dle zveřejněných
výzev, podmínek podpory a také plánu realizace projektů v KPSVL dle personálních možností
ASZ
• ASZ vycházela při plánování zapojení jednotlivých lokalit z platného harmonogramu výzev IROP
pro roky 2017 a dále

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• V prosinci 2016 ŘO IROP oznámil změnu v harmonogramu pro rok 2017 a dále
• Došlo ke zrušení všech plánovaných výzev pro předkládání individuálních projektů a vyčerpání
celkové alokace pro jednotlivé aktivity
• Pro rok 2017 plánována pouze výzva na podporu sociálního bydlení a polyfunkčních center
• Změna harmonogramu výzev nebyla projednána v rámci Monitorovacího výboru IROP, ani
platformy pro plánování výzev, bez možnosti vyjádření se zainteresovaných subjektů

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• Zrušení výzev má výrazný dopad na možnosti zajištění realizace KPSVL
• Narušení komplementárního přístupu a vazeb na ostatní operační programy, narušení principu
koordinovaného přístupu vycházející z Dohody o partnerství
• Pro ASZ vzniká významné riziko nenaplnění indikátoru poskytnutí podpory formou
koordinovaného přístupu minimálně 70 obcím
• Do individuálních výzev, lokality realizující KPSVL předložily projekty v hodnotě cca. 1 mld. Kč z
celkové alokace vyhlášené ve výzvách IROP pro KPSVL v hodnotě 1, 6 mld. Kč (hodnocení
předložených projektových žádostí nebylo ze strany ŘO ještě ukončeno

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• Pro další roky identifikuje ASZ ve stávajících lokalitách a v lokalitách konzultující vstup do
koordinovaného přístupu potřebu cca. 1,35 mld Kč investičních prostředků z IROP (jedná se o
předběžný odhad)
• V lednu 2017 proběhlo jednání s ŘO IROP
• Ze strany ŘO IROP doporučení využití prostředků z integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ a
MAS

www.socialni-zaclenovani.cz

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• ASZ provádí analýzu možností využití integrovaných nástrojů pro potřeby
KPSVL
• Nutná spolupráce s jednotlivými nositeli integrovaných strategií,
nutno vyvolat jednání s možnými partnery ITI / IPRÚ / CLLD
Rizika:
1) Integrované strategie byly již nadefinované – nepočítají s účastí pritorit /
aktivit KPSVL (viz. ITI Brno)
2) Alokace jednotlivých strategií odpovídá již identifikovaným potřebám – je
obtížné až nemožné doplňovat (navyšovat) alokaci z potřeb KPSVL
3) Sociální inkluze není vždy podporovanou aktivitou
4) CLLD – současná praxe limituje KPSVL žadatele – jsou vyhlašovány
výzvy pro projekty „malého rozsahu“

www.socialni-zaclenovani.cz

Přehled aktivit soc. inkluze ve strategiích IPRÚ

SC (aktivita)

2.1 – Infrastruktura soc. služeb
deinstitucionalizace

soc. služby

komunit. centra

sociální
bydlení

2.2 – Soc.
podnikání

2.4 - Vzdělávání
MŠ

ZŠ

SŠ, VOŠ

zájmové,
celoživotní

České Budějovice
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec-Jablonec n.
Nisou
Mladá Boleslav
Zlín

www.socialni-zaclenovani.cz

Přehled aktivit sociální inkluze ve strategiích ITI

SC (aktivita)

2.1 – Infrastruktura sociálních služeb
deinstitucionalizace

soc. služby

komunit. centra

sociální
bydlení

2.2 – Soc.
podnikání

2.4 - Vzdělávání
MŠ

ZŠ

SŠ, VOŠ

zájmové,
celoživot-ní

Brněnská
Hradecko-pardubická
Olomoucká
Ostravská
Plzeňská
Pražská

Ústecko-chomutovská

www.socialni-zaclenovani.cz

Děkuji za pozornost.
Radek Jiránek
jiranek.radek@vlada.cz

www.socialni-zaclenovani.cz

Závěr
Klára Dostálová

Oběd

