NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE

VYPOŘÁDÁNÍ USNESENÍ
z 5. zasedání Národní stálé konference

Datum zasedání:

6. října 2016

Místo:

Kongresové centrum, Poděbrady

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-17/2016
Věc: Využití RSK pro sběr dat z území

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.
přílohy:

bez příloh

Vypořádání:
Mapování pro Agenturu pro sociální začleňování probíhalo ve spolupráci s RSK
v jednotlivých územích. ŘO využili RSK pro mapování AbsKap a identifikaci bariér.
Strukturu upřesnili. Mapování a sběr informací proběhlo dle struktury.

I.
II.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-18/2016
Věc: Aktualizace MAP/KAP

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.

přílohy:

bez příloh

Vypořádání: Metodika byla aktualizována. MAP T: 25. 1. 2017, KAP T: 18. 10. 2016

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-19/2016
Věc: Výstupy Regionálních akčních plánů

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.

přílohy:

bez příloh

Vypořádání:
Splněno, přičemž o struktuře dat RAP bude ještě jednáno.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-20/2016
Věc: Národní dotační tituly a jiné zdroje financování mimo ESIF

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.

přílohy:

bez příloh

Vypořádání: Plněno – byla identifikována bílá místa, na která reagovaly příslušné resorty, nyní probíhá
závěrečné ověření s RSK.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-21/2016
Věc: Spolupráce RSK a ŘO
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.
přílohy:

bez příloh

Vypořádání: Splněno, komunikace probíhá, nicméně je prostor pro její zlepšení, které je cílem
doporučení RSK pro jejich další činnost.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-23/2016
Věc: Zpráva o plnění územní dimenze
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.
přílohy:

bez příloh

Vypořádání:
I.
II.

Splněno
Plněno

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-24/2016
Věc: Publikace dobré praxe při koordinaci územní dimenze

Národní stálá konference
I. ukládá sekretariátu NSK uvádět na webu www.uzemnidimenze.cz příklady dobré
praxe při koordinaci územní dimenze.

přílohy:

seznam schválených strategií

Vypořádání: 7. 12. 2016 byla na webu územní dimenze vytvořena sekce „Pro veřejnost“, kde jsou
mimo jiné zveřejňovány příklady dobré praxe.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-27/2016
Věc: Spolupráce v rámci CLLD

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.

přílohy:

bez příloh

T: průběžně
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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-28/2016
Věc: Proces hodnocení CLLD

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.
přílohy:

bez příloh

T: 31.12. 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 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
byly dosud schváleny 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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-29/2016
Věc: Proces hodnocení CLLD
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.

přílohy:

bez příloh

T: průběžně

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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-30/2016
Věc: Vyhlašování výzev MAS

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.

přílohy:

bez příloh

T: průběžně

Vypořádání:
PRV - Výzvy MAS v rámci Programového rámce 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 místem, které 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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-31/2016

Věc: Schvalovací proces SCLLD
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.
přílohy:

bez příloh

T: průběžně
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 by pro zrychlení realizace strategie CLLD 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 MMR-ORP. 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

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-32/2016
Věc: Projekt MEDUIN II
Národní stálá konference
I. doporučuje řídicím orgánům nadále spolupracovat s experty projektu MEDUIN II
v rámci tematických konzultací.

přílohy:

bez příloh

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).

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-36/2016
Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst

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.

přílohy:

bez příloh

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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-37/2016
Věc: Zapojení měst do vybraných partnerství městské agendy

Národní stálá konference
I. doporučuje zapojení měst do vybraných partnerství městské agendy pro EU.

přílohy:

bez příloh

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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-38/2016
Věc: Harmonogram výzev nositele integrovaných strategií

Národní stálá konference
I. doporučuje nositelům integrovaných strategií zaslání aktuálních harmonogramů
výzev nositele Řídicím orgánům nejpozději do 17. 10. 2016.

přílohy:

bez příloh

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.

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-39/2016
Věc: Semináře k relevantním výzvám

Národní stálá konference
I. doporučuje nositelům integrovaných strategií informovat potenciální žadatele
a příjemce o seminářích k jednotlivým relevantním výzvám.

přílohy:

bez příloh

Vypořádání: Průběžně plněno.

