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Implementace CLLD na národní úrovni –
metodické a koordinační aktivity MMR –
implementace CLLD 14–20 a CLLD 21+
Richard Nikischer, MMR–OSARPPB

Stav implementace CLLD 14–20
(k 31. 3. 2022)
Ukazatel/Programový rámec

IROP

PRV

OP ŽP

OP Z

CLLD celkem

Celkový počet výzev MAS (ks)

2 033

961

1 118

344

4 456

Počet uzavřených výzev MAS
(ks)

2 033

853

1 118

344

4 348

Celková alokace vyhlášených
výzev MAS (mil. Kč)

12 169

8 764

3 954

1 125

26 012

Celková alokace vyhl. výzev –
% alokace CLLD v programu

160

178

195

95

-------

Počet projektů v realizaci
(vydaný právní akt/podpis
Dohody) (ks)

3 459

10 213

1 273

214

15 159

Objem prostředků PA/Dohoda
(mil. Kč)

7 301

3 973

2 030

198

13 502

Počet ukončených projektů (ks)

2 654

8 082

612

135

11 483

Proplacené prostředky ŽoPl
(mil. Kč)

5 540

2 704

1 282

106

9 632

Střípky k období 14–20
•

Monitoring a evaluace MAS – procesy probíhaly/probíhají bez problémů, pouze pár MAS výjimkou
•

MAS Mikulovsko probíhá schvalování evaluační zprávy

•

MAS Karlštejnsko probíhá schvalování zpráv o plnění ISg za 1. a 2. pol. 2021

•

Audit iniciativy LEADER/CLLD (EÚD) – za poslední rok bez významného pokroku

•

Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni

•

Výstupy, výsledky, přidaná hodnota CLLD

•

Zpracovány první dvě krajské analýzy (Olomoucký kraj, Kr. Vysočina), prezentace pro účastníky šetření

•

„CLLD nejen finanční partner pro malé obce a podnikatele:
•

Nejčastěji podpořené oblasti: výstavba o opravy chodníků, vzdělávání, podpora zaměstnanosti

•

Metodologická a administrativní pomoc s projekty

•

Spolupráce a aktivizace místních spolků, podpora reg. identity skrze regionální produkty“

Metodické prostředí pro CLLD
•

MPIN – tvorba konsolidované verze č. 5, vč. změny počítání lhůt pro úkony na straně MAS v souladu se
zákonem č. 248/2000 Sb. a ex-post výsledkové evaluace SCLLD 14–20

•

MP INRAP
•

verze 1.1 platnost 25. 10. 2021, účinnost od 1. 11. 2021

•

Metodické stanovisko č. 1 k MP INRAP – vypořádání připomínek PS Metodika a OS JNR

•

Umožnění zahájení příjmu žádostí o podporu programových rámců SCLLD a jejich
hodnocení ještě před oficiálním schválením programů EK

•

Změna počítání lhůt pro úkony na straně MAS v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb.

•

Ukotvení možnosti realizace závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD
na losovaném vzorku projektů

•

Vyloučení vazby (výše) členských příspěvků člena/partnera MAS na finanční prospěch
(získání dotace) člena/partnera z činnosti MAS

Shrnutí realizace úvodních procesů implementace CLLD21+
•

Kontrola dodržování standardů MAS
•

Vyhlášení výzvy 30. 4. 2020

•

Příjem žádostí 25. 5. – 27. 10. 2020 (přerušení 28. 9. – 19. 10. 2020)

•

Ukončení kontroly 30. 4. 2021 (poslední 2 žádosti), 180 schválených žádostí

•

Žádosti o změnu údajů MAS – administrace zahájena 7. 6. 2021 v MS2014+ (pozastavena v říjnu
2021), v MS2021+ zahájena 1. 12. 2021

•

Hodnocení Koncepčních částí SCLLD v "starém systému" (MS2014+)
•

Vyhlášení výzvy 24. 5. 2021

•

Příjem žádostí 1. 6. – 31. 8. 2021

•

Ukončení procesu (schvalování) 19. 11. 2021 (poslední 2 žádosti), 180 schválených žádostí

Shrnutí realizace úvodních procesů implementace CLLD21+
•

Hodnocení Koncepčních částí SCLLD v "novém systému" (MS2021+)
•

Vyhlášení výzvy 1. 11. 2021

•

Příjem žádostí 8. 11. 2021. – 31. 1. 2022

•

Ukončení procesu (schvalování) 28. 2. 2022

•

180 schválených žádostí
•

Schváleno po 1. podání

98

•

Schváleno po 2. podání

75

•

Schváleno po 3. podání

7

Vývoj hodnocení KČ SCLLD 21+ v MS2021+

Počet žádostí (stav k pátku daného týdne)

200
180
160

Hodnoceno po 1. podání

140

Schváleno po 1. podání

120

Vráceno k 1. úpravě

100

Hodnoceno po 2. podání
Vráceno k 2. úpravě

80

Schváleno po 2. podání

60

Hodnoceno po 3. podání

40

Schváleno po 3. podání

20
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Území pokryté schválenými (v MS2021+) KČ SCLLD

Následuje – schvalování programových rámců SCLLD
•

Metodické prostředí – rámec připraven v MP INRAP (kap. 8.4)

•

Přes Metodické stanovisko č. 1 umožnění zahájení příjmu žádostí o podporu PR a jejich
hodnocení ještě před schválením programů EK

•

Technické prostředí (MS2021+) – na produkční prostředí nasazeno 1. 7. 2021, průběžně testováno,
řešeny nedostatky

•

Potřeba "naplnění" Výzvy k předkládání žádostí o podporu SCLLD (modifikace Výzvy) a MS2021+
údaji/obsahem k PR
•

Programová hierarchie, opatření PR, indikátory, hodnotící kritéria atd.

•

Rozdělení alokací mezi jednotlivé SCLLD

•

Podpora MAS při tvorbě PR (semináře a konzultace ŘO, tým mentorů NS MAS, příručka k předkládání
PR v MS2021+)

Hodnocení programových rámců SCLLD
• Probíhá jednotlivými ŘO nezávisle na sobě
• FN+P v jednom kroku provádí komise příslušného ŘO, výsledek do MS2021+ vkládá
zapisovatel, schvaluje schvalovatel
• 30 PD na první kontrolu
• Možnost vrácení MAS k úpravě/doplnění, max. 3x
• Na úpravu lhůta 10 PD, lze prodloužit (není stanoven limit)
• Do 10 PD od schválení vydání tzv. Akceptačního dopisu
• V OP Z+, kde bude AP/PR předkládán společně s projektem MAS, bude rovněž
souběžně s projektem hodnocen

Standardizace MAS – změny údajů MAS
•

•

Podáno 98 žádostí

•

69 schváleno

•

13 pod kontrolou MMR–OSA

•

16 vráceno k úpravě

Žádosti podalo 62 MAS
•

27 MAS podalo 2 žádosti/změny

•

8 MAS podalo 3 žádosti

•

1 MAS podala 4 žádosti

•

Změny ve složení orgánů (zejm. výběrového), změny složení členů/partnerů MAS, změny
zástupců, ZS

•

Diskuse vzájemného zastupování napříč sektory/ZS (nelze, viz MP INRAP, záv. st. IROP č. 16)

Vaši administrátoři

Engl

Engl
Engl

Engl

Aneta Graňáková
aneta.granakova@mmr.cz
224 864 506

Engl
Körberová

Engl
Graňáková

Engl
Graňáková

Graňáková

Graňáková
Graňáková

Denisa Körberová
denisa.korberova@mmr.cz
224 864 072
Tomáš Engl
tomas.engl@mmr.cz
224 864 508

Vstupy ŘO k implementaci CLLD v programech
(implementace CLLD 14–20 a příprava CLLD 21+)
Zástupci ŘO

Řídicí orgán IROP

CLLD v IROP 2014–2020
a CLLD v IROP 2021–2027
3. 5. 2022
19. zasedání NSK – Komora CLLD
Litoměřice

CLLD v IROP 2014–2020
Poslední výzvy MAS byly vyhlášeny 15. 11. 2021
• Příjem žádostí do 15. 12. 2021
• Celkem vyhlášeno 2 033 výzev, celkem předloženo 4 589 projektů
• 308 výzev bez jediného předloženého projektu, 679 výzev pouze s jedním
předloženým projektem
• Aktuálně v hodnocení 221 projektů (stav k 14. 4. 2022)

• Pro rok 2022 je stanovený limit čerpání 84,85 %
•

51 MAS má již tento limit splněný (stav k 14. 4. 2022)

•

3 MAS tento limit nesplní (nemají požadovaný objem ani v projektech v pozitivních stavech)

• Změny/narovnání strategií CLLD předpokládáme nejdříve v roce 2023
CLLD v IROP 2014–2020

Harmonogram příprav IROP 2021–2027
Úkol

Termín

Garant

Vydání SEA hodnocení

25. 10. 2021

MŽP

Schválení PD IROP vládou

5. 11. 2021

Vláda/ŘO IROP

0. jednání Monitorovacího výboru IROP

17. 12. 2021

ŘO IROP

19. 1. 2022

ŘO IROP

1. 4. 2022

ŘO IROP

Oficiální odeslání PD IROP na EK začátek formálního vyjednávání s EK
Vydání 1. verze Obecných pravidel pro žadatele
a příjemce

1. jednání MV IROP 2021-2027
(schválení kritérií a HMG výzev)

březen-květen
2022
květen/červen
2022
květen/červen
2022

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IND PROJEKTY

2. čtvrtletí 2022

ŘO IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IN PROJEKTY

2. polovina 2022

ŘO IROP

Oficiální připomínky EK k PD IROP a jejich vypořádání
Rozhodnutí EK o schválení PD IROP

CLLD v IROP 2021–2027

EK
EK
MV IROP

Alokace CLLD
SC 5.1
Přechodové regiony celkem
80 % Evropský fond pro regionální rozvoj
15 % Státní rozpočet
5 % Vlastní zdroje příjemce
Méně rozvinuté regiony celkem
95 % Evropský fond pro regionální rozvoj
0 % Státní rozpočet
5 % Vlastní zdroje příjemce
Celkem SC 5.1
Celkem EFRR
Celkem SR
Celkem vlastní zdroje příjemce

v EUR
145 615 030,00
116 492 024,00
21 842 254,50
7 280 751,50
219 745 855,79
208 758 563,00
0
10 987 292,79
365 360 885,79
325 250 587,00
21 842 254,50
18 268 044,29

Pro srovnání v IROP 2014–2020 byla alokace 303 932 245 EUR

CLLD v IROP 2021–2027

v Kč (kurz 24,5 CZK/EUR)
3 567 568 235,00
2 854 054 588,00
535 135 235,25
178 378 411,75
5 383 773 466,86
5 114 584 793,50
0,00
269 188 673,36
8 951 341 701,86
7 968 639 381,50
535 135 235,25
447 567 085,11

Alokace CLLD a limity čerpání
1) Změna alokace v Kč k 21. 1. 2022 z důvodu přepočtu alokací z EUR do Kč průměrným
kurzem 24,50 Kč/EUR predikovaný Kolokviem MF ČR pro rok 2023
2) Změna alokace v přechodových regionech v prioritě 5 z důvodu přesunu alokace z cílů
politiky 3–4–5 do cíle politiky 2 z důvodu plnění tematické koncentrace
Limity čerpání

Rok

Podíl objemu
alokace EFRR
SC 5.1 za rok

Roky
kumulativně

Podíl objemu
alokace EFRR
SC 5.1
kumulativně v
letech

2021

0,00 %

2021

0,00 %

2022

0,00 %

2021–2022

0,00 %

2023

0,00 %

2021–2023

2024

0,00 %

2025
2026

Rok

Podíl objemu
alokace EFRR
SC 5.1 za rok

Roky
kumulativně

Podíl objemu
alokace EFRR
SC 5.1
kumulativně v
letech

2026

17,36 %

2021–2026

34,44 %

2027

17,64 %

2021–2027

52,08 %

0,00 %

2028

17,92 %

2021–2028

70,00 %

2021–2024

0,00 %

2029

30,00 %

2021–2029

100,00 %

24,40 %

2021–2025

24,40 %

75,60 %

2021–2026

100,00 %

CLLD v IROP 2021–2027

Vybrané formální připomínky EK
SC 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejných prostranstvích měst a obcí
•
•
•
•

Nové kódy intervence (48, 64, 73, 77)
Kritéria hodnocení musí být připravována s AOPK a MŽP + role AOPK při schvalování
projektů a změn a při kontrolách
Podpora bude v obcích jen v zastavitelném území (dle územního plánu)
Limit přímých výdajů na „šedou infrastrukturu“ (5–10% - v jednání s EK) = technická
infrastruktura, mobiliář, beton, chodníky, lampy…

SC 5.1 Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
•
•
•
•

Úprava názvu a popisu aktivity
Nový kód intervence 168 Fyzická regenerace a bezpečnost veřejných prostranství
Kritéria hodnocení musí být připravována s AOPK a MŽP u projektů nad 500 tis. Kč
V SC 5.1 budou investice zaměřeny především na veřejnou a technickou
infrastrukturu, na kterou bude navázána podpora i souvisejících aktivit zaměřených na
zelenou infrastrukturu a hospodaření se srážkovou vodou pro zlepšení biologické
rozmanitosti a kvality ekosystémových služeb měst a obcí

CLLD v IROP 2021–2027

Vybrané formální připomínky EK
SC 4.1/5.1 Vzdělávací infrastruktura
•

Požadavek na povinnost tvořit v MŠ kapacity pro děti do 3 let – akceptovali jsme

SC 4.2/5.1 Sociální infrastruktura
•

Jen sociální služby komunitního typu – z IROP všechny služby (terénní,
ambulantní, pobytové), kromě pobytových služeb péče (týdenní stacionář, domov
se zvláštním režimem, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním
postižením, chráněné bydlení = z Národního plánu obnovy na MPSV); v DI snad
všechny pobytové služby (podmínkou vytvoření Akčního plánu DI ze strany
MPSV)

Další připomínky EK
•

Energetická účinnost budov – povinné u staveb IZS, dobrovolné v ostatních
relevantních oblastech (vzdělávání, soc. infrastruktura, kultura, CLLD) – způsobilé
výdaje na energetická opatření při novostavbách a rekonstrukcích

CLLD v IROP 2021–2027

Oblasti řešené s NS MAS
Dočerpání alokace MAS ve SC 4.2 IROP 2014–2020 a přesun financování do OPTP
•
•
•

Nedočerpání alokace ve SC 4.1 IROP a v ostatních OP může mít vliv na výši alokace ve
SC 4.2 – podmínka, že max. výše dotace ve SC 4.2 je nanejvýš 25 % CZV ve strategii
CLLD
Způsobilost v OPTP bude od 1. 1. 2022, je tedy možný překryv i realizace projektů
v IROP a OPTP, ale RoPD v OPTP nebude možné být vydáno dříve než bude ukončena
realizace projektu v IROP
Zaměstnanec MAS nemůže být hrazen ze dvou operačních programů zároveň na tu
stejnou činnost

Rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS v IROP 2021–2027
•
•
•

ŘO IROP stanovuje celkovou alokaci pro SC 5.1 s rozdělením na jednotlivé kategorie
regionů PR a MRR
Vzorec pro rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS je v gesci NS MAS
Z finálního rozdělení budou MAS vycházet při nastavování finančního plánu
programových rámců IROP (PR IROP) a ŘO IROP při hodnocení PR IROP

CLLD v IROP 2021–2027

Oblasti řešené s NS MAS
Nastavení specifických kritérií přijatelnosti pro aktivity SC 5.1 v IROP 2021–2027
•
Podporované aktivity pro CLLD ve SC 5.1 jsou nyní širší než v IND projektech
oproti IROP 2014–2020
•
Nastavení aktivit nebylo ze strany EK ve formálním dialogu rozporováno
•
ŘO již v kritériích pro SC 5.1 zohlednil rozdílně nastavené aktivity a zaměření na
menší projekty v území MAS – limity jsou např. poloviční oproti tomu, co je
požadováno v IND a ITI projektech
•
Zdroj kritérií většinou vyplývá z nadřazené metodiky, od věcných garantů
jednotlivých témat, povinných dokumentů, EK, ale i zkušenosti ze stávajícího
IROP a uskutečněných kontrol a závěrů (od AO, NKÚ, praxe CRR, přezkumné
komise)
•
Pokud stoupá rizikovost a chybovost, je nezbytné podmínky zpřísňovat, ne
rozvolňovat (péče řádného hospodáře) – audit AO – chybovost v MAS 3,33 %
oproti 1,8 % za celý program
•
Zástupci NS MAS jsou nově členy věcně zaměřených pracovních týmů IROP
CLLD v IROP 2021–2027

Informace o IROP 2021–2027
www.irop.mmr.cz
KONZULTAČNÍ SERVIS IROP
https://ks.crr.cz/

DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Lenka Kriegischová
+420 224 861 489

lenka.kriegischova@mmr.cz

Řídicí orgán PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A
STRATEGICKÝ PLÁN SZP
STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023-2027

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 A
PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Fotografie použitá na základě licence
od Shutterstock.com

STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023-2027
• Nařízení k SP SZP č. 2021/2115 schváleno dne 2.12.2021
• návrh SP SZP
• oficiálně předložen EK v lednu 2022
• obdržení oficiální reakce EK – příprava vypořádání
• předpoklad schválení do konce roku 2022, 1. kolo příjmu od května 2023
• územní dimenze jen CLLD/LEADER – povinně 5% rozpočtu
• aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím období
• některé aktivity pouze přes MAS (občanská vybavenost)
• plánovaný harmonogram v rámci CLLD:
• od března 2023 plánován příjem Programových rámců SP SZP
• od roku 2024 plánován kontinuální příjem s plánovanými odstávkami

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 A PŘECHODNÉ
OBDOBÍ
• nařízení č. 2020/2220 k přechodnému období (dvouleté období)
• financování uzavřených závazků PRV 2014-2020 a SAPS z nového rozpočtu, tzn. schválené MAS a
jejich strategie pro období 2014-2020
• rozdělení alokace mezi všechny MAS – cca 45 mil. EUR
• částka přidělena při splnění podmínek čerpání stanovených Pravidly pro změny strategií:
• 60 % alokace k 30.4.2021 a k 31.8.2021 – dodatek k Akceptačnímu dopisu obdrželo 105+30 MAS
• 70 % alokace k 30.4.2022 – 33 MAS požádalo o dřívější vydání dodatku
• 90 % alokace k 31.12.2022 – prověřeno plnění všech MAS
• Celkem vydáno 168 dodatků

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 A PŘECHODNÉ
OBDOBÍ
•
•
•
•
•
•

178 MAS vyhlásilo 962 výzev
přes 15 400 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 6,35 mld. Kč
přes 12 000 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 4,9 mld. Kč
přes 10 200 Dohod s podporou téměř 4 mld. Kč
proplaceno přes 6 700 za 2,6 mld. Kč
pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

• Zpřesnění Pravidel 19.2.1 pro rok 2022 + generální výjimka – z důvodu migrační krize
• MAS upravují strategie dle dodatků s navýšením alokace pro přechodné období - Manuál pro MAS,
jak postupovat při změně strategie při navýšení alokace v rámci přechodného období - schváleno
149 změn

Řídicí orgán OP Z

NSK, KOMORA CLLD
OPZ
Ing. Renáta Kučerová

3. 5. 2022

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
BŘEZEN 2022
⚫ Celkem alokace IP 2.3 – 2,03 mld. Kč z toho již vyčerpáno 1,28
mld. Kč (63 %)
⚫ 119 projektů na sociální služby dle zákona o sociálních službách
(280 mil. Kč)
⚫ 628 projektů na prorodinné aktivity (651 mil. Kč)
⚫ 58 projektů na sociální podnikání (141,7 mil. Kč)

⚫ 251 projektů na zaměstnanost, z toho 83 projektů na prostupné
zaměstnávání (464 mil. Kč)

Komunitní centra podpořená z CLLD
OPZ

⚫ 218 projektů na sociální začleňování
(462 mil. Kč)
z toho podpořeno 55 komunitních center
na území MAS v objemu 125,8 mil. Kč
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
BŘEZEN 2022
⚫ Schválené ZoR/ŽoP: za 1 281 mil. Kč, 63 % alokace


Již zrealizováno a ukončeno 552 projektů
STAV REALIZACE IP 2.3 CLLD OPZ (v tis. Kč)
2500 000

2000 000

1500 000

1000 000

500 000

Alokace IP 2.3
Alokace IP 2.3 - výzva
Vydané právní akty
Schválené ZOR/ŽOP

2017
1816 957
1816 957
137 525
278

2018
1816 957
1816 957
669 621
50 229

2019
1816 957
1816 957
1151 538
249 761

2020
1816 957
2030 000
1953 545
606 079

2021
1816 957
2030 000
2030 556
843 219

2022 (*březen)
1816 957
2030 000
2030 556
1281 538
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VÝSLEDKY IP2.3 – EVALUACE CLLD
⚫ Realizace v rámci veřejné zakázky
⚫ Probíhá, finální výstupy v červnu 2022
⚫ Tři fokusní skupiny se třemi skupinami aktérů CLLD - manažeři
MAS, starostové, zástupci NNO a podnikatelského sektoru
⚫ Výstupy: konkrétní doporučení ke zlepšení v procesech
nastavování spolupráce a vytváření lokálních partnerství v rámci
CLLD
⚫ Tři případové studie - cílem je zachytit dobrou praxi fungování
spolupráce místních aktérů na území MAS (využití i jako inspirace
pro nastavování spolupráce a vytváření lokálních partnerství v
novém programovém období)
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NSK, KOMORA CLLD
OPZ 21+
Ing. Renáta Kučerová
3. 5. 2022

ČASOVÝ RÁMEC CLLD V OPZ+
⚫ Aktuálně probíhají konzultace k přípravě AP (prosinec 2021 – červen
2022)

⚫ Konec května/začátek června 2022 plánován seminář k on-line
formuláři AP
⚫ Vyhlášení 1. výzvy ŘO OPZ plus pro předkládání projektů MAS
1. 7. 2022
⚫ Předkládání projektových žádostí MAS do výzvy ŘO OPZ plus
od 27. 7. 2022
⚫ Hodnocení a výběr projektových žádostí MAS (AP je hodnocen
společně s předloženou projektovou žádostí)
⚫ Zahájení realizace projektů MAS: poč. 2023
41

Děkuji za pozornost
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Řídicí orgán OP ŽP

OPŽP

Jiří Eschner
Vedoucí oddělení VEI
Státní fond životního prostředí ČR

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

Aktuální stav implementace CLLD
▪ Všechny výzvy CLLD ukončeny, nové výzvy již nejsou plánovány.
▪ Z rezervace 1,1 mld. Kč je:
▪ RoPD: 180 mil. Kč
▪ Proplaceno: 106 mil. Kč (9,42 % alokace CLLD)

▪ Alokace byla pro CLLD pouze rezervována, takže po skončení výzev
CLLD byla využita ve standardních výzvách.
▪ Vyčerpána byla jen relativně malá část alokace. Jako jednoznačný
důvod je identifikována příliš složitá implementační struktura CLLD v
období 14+.
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Příprava OPŽP 21+

▪ Léto 2022 – předpokládané schválení OPŽP ze strany EK.
▪ Po schválení Programového dokumentu OPŽP ze strany EK – 1.
jednání Monitorovacího výboru OPŽP, kde dojde ke schválení PrŽaP
a hodnotících kritérií; ostrý start programového období.
▪ Po schválení Programových rámců strategií CLLD – možné vyhlášení
výzev pro IN.
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CLLD 21+
▪ CLLD bude využito jen v oblasti energetických úspor, protože žádný
jiný SC v budoucím OPŽP nebude financovaný z EFRR. Vzhledem k
nevelké alokaci EFRR se neuvažuje o jejím dalším tříštění v jiných SC.
▪ Rezervovaná alokace pro CLLD: 400 mil. Kč.
▪ Výstupem diskuse s NS MAS je shoda na realizaci „ukázkových
projektů“. Jejich základní charakteristikou je vyšší nákladnost, ale
současně by mělo jít o projekty komplexní, které by plně využily
potenciál OPŽP ve venkovském prostředí a sloužily by jako motivace
pro žadatele ochotné realizovat ambicióznější záměry s vyšším
potenciálem naplňovat cíle Operačního programu (a přispět ke
zlepšení životního prostředí, samozřejmě). Seznam vhodných
projektů a žadatelů očekáváme od NS MAS.

47

Děkuji za pozornost

48

Řídicí orgán OP TAK

OP TAK_CLLD

květen 2022

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autorprezentace
prezentace:
JanvSkalník
Autor
(upravit
předloze)
funkce
autora
(upravit
v
předloze)
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0

Podpora CLLD v OP TAK
OP TAK bude v období 2021–2027 podporovat:
pořízení nových technologických zařízení a vybavení
vč. potřebné infrastruktury

pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší
technologickou

úroveň

konkurenceschopnost,

ale

MSP
také

a

umožní

jejich
navazující

digitalizaci a automatizaci výroby.

opatření s vazbou na SC 2.1 Posílení udržitelného růstu
a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst
možný překryv s PRV byl vyřešen vzájemnou shodou
(dělení na aktivitách projektu)

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autorprezentace
prezentace:
JanvSkalník
Autor
(upravit
předloze)
funkce
autora
(upravit
v
předloze)
Funkce autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0

Předpoklady podpory CLLD
Alokace 1 mld. Kč
v první fázi přidělení 50 % alokace podle předem stanoveného systému

ZV 400 tis Kč - 2 mil. Kč (dotace 200 tis. Kč – 1 mil. Kč)

Míra podpory 50%
Režim podpory de minimis

Výlučně jednoetapové projekty

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autorprezentace
prezentace:
JanvSkalník
Autor
(upravit
předloze)
Funkce
autora:
Vedoucí
oddělení Průmysl 4.0
funkce
autora
(upravit
v předloze)

Šablona programového rámce OP TAK
Opatření č. 1

TECHNOLOGIE CLLD

Číslo SCLLD:
Název SCLLD:
IČ MAS:
Název MAS:
Aktuální webové
stránky MAS:
Verze opatření
Programového rámce:
Vazba na specifický cíl
OP TAK
Název opatření
Strategické rámce
SCLLD

Vyplní MAS
Vyplní MAS
Vyplní MAS
Vyplní MAS
Vyplní MAS

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti programového rámce
bude provedena nejdéle ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne

1.0
2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst
Vyplní MAS
Název příslušného opatření Strategického rámce SCLLD (např. Technologie pro MAS)
Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK:

Aktivity

Žadatelé

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále
pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich
konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.
Žadatelé definovaní v Programovém dokumentu OP TAK:
MSP
Číslo a název indikátoru
Výsledku

Indikátory
Výstupu

107002 Přidaná hodnota
103003 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře
podniků (granty)
243010 Počet instalovaných technologií
101022 Podniky podpořené granty

Finanční plán

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

následujícího po podání žádosti o podporu programového rámce ze
strany nositele SCLLD, tzn., žádost bude ve lhůtě 30 pracovních dnů

ode dne následujícího po podání žádosti buď schválena, nebo
vrácena žadateli k úpravě/doplnění, nebo zamítnuta.

MS21+ přístupy
subjektu

MPO

Schválení progr. rámce
MAS, vč. akčního plánu
CSSF
SCLLD

Vyhlášení výzvy ŘO
MAS

Chronologie
a
kompetence

Mimo MS21+

Vyhlášení výzvy MAS

ISKP

PP20 – ŽoPo zaregistrována
PP22 – ŽoPo je v souladu se strategií PN22 – ŽoPo je v nesouladu se strategií
CLLD (výzva MAS) a splnila KFaP vč. CLLD (výzva MAS) nebo nesplnila KFaP vč.
kritérií ŘO vč. ověření statusu MSP
kritérií ŘO či statusu MSP
PU22a/b – Žádost o podporu vrácena k doplnění/Žádost o podporu zařazena mezi
náhradní projekty MAS
RK API

CSSF

PP24a/b – Žádost o podporu splnila PN24 – Žádost o podporu nesplnila Kontrola 100% hodnocení a statusu MSP u
podmínky způsobilosti ŘO k financování/s podmínky způsobilosti ŘO k financování
prvních 2 ŽoPo každé MAS, 30%
u
výhradou
následujících ŽoPo

VeK ŘO
PP25a/b – ŽoPo doporučena
k financování/s výhradou

PU25 – ŽoPo do zásobníku

CSSF

PN25 – ŽoPo nedoporučena
k financování

PP 30 – RoPD (PA)

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Metodika hodnocení ŽoPo výzev MAS je
součástí SCLLD podléhajícímu schválení ŘO

ISKP
CSSF
ISKP

Kontrola MSP před RoPD
Kontrola MSP po RoPD

Autor
Jan Skalník
Autorprezentace:
prezentace (upravit
v předloze)
Funkce
Vedoucí
oddělení Průmysl 4.0
funkce autora:
autora (upravit
v předloze)

Návrh věcného kritéria způsobilosti výdajů
Pro splnění požadavků nutné splnit alespoň některou z položek spadajících pod A – D:

A)

Robotizace, automatizace a digitalizace

B)

Web, cloud, cloud computing

C)

Infrastruktura (komunikační, identifikační, výpočetní technika)

D)

Integrace (s výrobní technologií)

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor
prezentace: Jan Skalník
Autor prezentace (upravit v předloze)
Funkce
autora:
Vedoucí
oddělení Průmysl 4.0
funkce autora
(upravit
v předloze)

Harmonogram schvalovacích procesů
Schválení OP TAK ze strany EK - očekáváme v termínu květen/červen 2022
Zprovoznění MS2021+ a jeho územně-specifických funkcionalit - dle vyjádření MMR předpoklad
září/říjen 2022
Schválení programových rámců OP TAK - očekáváme v termínu říjen 2022
Monitorovací výbor OP TAK – listopad 2022
Vyhlášení průběžné výzvy Řídicího orgánu v CLLD – leden 2023

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Děkuji za pozornost

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace: Jan Skalník
Autor prezentace (upravit v předloze)
Funkce
autora: Vedoucí oddělení Průmysl 4.0
funkce autora (upravit v předloze)

Řídicí orgán OP TP

Podpora CLLD
v OPTP 2021–2027

3. 5. 2022

Informace k OPTP 2021–2027
-

vypořádány připomínky EK
nejdříve musí být EK schválena Dohoda o partnerství
schválení OPTP21+ jako prvního OP na jaře 2022
léto 2022 online seminář pro příjemce
vyhlášení výzev v září 2022

Informace k OPTP 2021–2027
- celkově na CLLD určeno 2,52 mld. Kč
- financování:
-

65 % EU
30 % SR
5 % příjemce

1 638 mil. Kč
756 mil. Kč
126 mil. Kč

Projekty MAS v OPTP21+
- MAS mohou čerpat již po vyhlášení výzvy v roce 2022
- výdaje uznatelné zpětně od 1. 1. 2022
- projektovou žádost lze podat ještě před ukončením realizace
projektu v IROP
- ŘO OPTP bude mít informace od IROP o ukončení realizace
projektu

Projekty MAS v OPTP21+
- způsobilé výdaje:
-

osobní náklady (plné dokladování)
-

-

hrubá mzda (limit na hrubou mzdu 45 tis. Kč – platí pro všechny regionální
partnery)
zákonné odvody a pojištění
náhrady (dovolené, indispoziční volna apod.)

paušál 20% z osobních nákladů
-

všechny ostatní výdaje projektu

Rozdělení finanční alokace
-

celková alokace na CLLD v OPTP21+ je rozdělena mezi jednotlivé
MAS podle kritérií dohodnutých s NS MAS:
-

-

základ 5 mil. Kč
bonus na rozlohu území v ha
bonus na počet obyvatel
bonus na počet obcí

bonus za projekty v OP TAK a OP ŽP podle výše zazávazkovaných
prostředků (max. cca 108 mil. Kč)
každá MAS přesně ví, kolik může v OPTP čerpat
uspořené prostředky budou automaticky převedeny do následujícího
projektu

Děkujeme za pozornost
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídicího orgánu Operačního programu
Technická pomoc
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
optp@mmr.cz

Přestávka

Vstupy zástupců nositelů CLLD
NS MAS ČR, KS NS MAS ČR

AKTIVITY NS MAS ČR
v rámci implementace CLLD
3. 5. 2022, LITOMĚŘICE
19. NSK, KOMORA CLLD

Implementace Strategií CLLD PO 20142020
IROP
◦ vyhlašování výzev MAS ukončeno
◦ dotazy MAS k možnostem podpory „náhradníků“

◦ MAS řeší přechod z IROP 4.2 na OPTP a limit 25 % z CZV na podporu projektů
◦ FAQ k přechodu z IROP 4.2 na OPTP
◦ sledování limitu 25%

PRV
◦ většina MAS obdržela Dodatek AD k navýšení alokace pro přechodné období
◦ MAS provádějí navazující změny Strategií CLLD (rozdělení alokace na Fiche)
◦ možnost vyhlašování výzev MAS v roce 2024

◦ dílčí komplikace při implementaci, zejm. čl. 20
◦ posuzování „de-minimis“ a „jednoho podniku“ – pobočné spolky, církve, …
◦ problematika „malého cen. marketingu“, možnost navýšení limitu pro přímé nákupy
◦ změny cen stavebních zakázek – možnost překročení cen RTS/URS/CADILLA

Příprava podmínek implementace CLLD
pro PO 2021-2027 na ŘO
◦ návrh specifických kritérií přijatelnosti IROP zásadně omezuje podporované
aktivity oproti předpokladům MAS, kritéria tak míjejí projekty jejichž potřebnost
považují MAS za prioritní
◦ vzhledem k dřívější dohodě o přesunu řady témat z PRV na IROP hrozí riziko
vzniku „nedokryvů“ (MŠ, ZŠ, veřejná prostranství, …)
◦ MAS čekají na stanovení alokace IROP na MAS, jejímž nezbytným předpokladem
je zveřejnění podmínek jejího čerpání (viz výše)
◦ neuzavřená otázka podpory projektů modro-zeleno-šedé insfrastruktury s
využitím MAS
◦ probíhá příprava Akčních plánů OPZ+, aktivní konzultace s ŘO OPZ+
◦ jednání s ŘO OP TAK a ŘO OPŽP o nastavení podmínek podpory stále probíhají
◦ s ŘO SZP aktuálně jednání ohledně nastawení podmínek pro PO 21-27 neprobíhá
◦ opakované nejasnosti ohledně posuzování střetu zájmů

Návrhy usnesení
1: NSK vyzývá ŘO IROP k nastavení kritérií přijatelnosti pro CLLD v PO
2021-2027 tak, aby zohledňovala specifika venkovských oblastí
a neomezovala podporované aktivity více než je s ohledem na podmínky
striktně dané EU nezbytně nutné, a případná bližší prioritizace mohla být
stanovena na úrovni MAS na základě Strategií CLLD jednotlivých MAS.
2: NSK vyzývá ŘO OPZ+ k nastavení poměrů spolufinancování projektů
MAS v rámci CLLD tak, aby nebylo zásadně limitující pro realizaci těchto
projektů.
3: NSK vyzývá ŘO OPTAK, ŘO OPŽP a ŘO SZP k projednání s NS MAS ČR
konkrétních návrhů oblastí podpory a podmínek v rámci CLLD.
4: NSK vyzývá ŘO zapojené do implementace CLLD k nastavení
jednoznačných podmínek pro eliminaci případného střetu zájmů.

připravované celostátní akce
21. – 24. 6. 2022 LINC Šumperk a okolí
21. – 23. 9. 2022 LEADERfest Čejkovice

DĚKUJEME ZA POZORNOST

Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR
e j.florian@nsmascr.cz
t +420 77 44 99 396

Aktuality z oblasti rozvoje venkova
Richard Nikischer, MMR–OSARPPB

Změna org. zařazení odd. rozvoje venkova

Rozvoj venkova v Programovém prohlášení vlády
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Soutěž Vesnice roku se vrací

Podívejte se na záznam aktu z Poslanecké sněmovny

podepsání podmínek a vyhlášení 26. ročníku soutěže
příjem přihlášek

24. 2.
do 29. 4.

hodnocení krajských kol

9. 5. - 30. 6.

slavnostní předávání ocenění krajských kol

1. 7. - 24. 8.

hodnocení celostátního kola soutěže
hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2022

28. 8. - 3. 9.
5. - 9. 9.

hodnocení celostátního kola Zelené stuhy ČR roku 2022

29. 8. - 2. 9.

vyhlášení vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2022

4. 10.

vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích

17. 9.

slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici

1. 10.

Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení
Řešení: UJEP v Ústí nad Labem a Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (5/20 – 4/22)
ve spolupráci s MMR (apl. garant, certifikační autorita), NS MAS ČR a MAS Český sever, MAS Labské
skály, MAS Naděje a MAS Pošembeří

•
•
•
•
•
•

Chytré řízení obce
Efektivní místní ekonomika
Resilientní komunita a chytré služby
Kvalitní životní prostředí
Dopravní mobilita
Inovativní energetika

Data z mapování veřejné infrastruktury venkova (SMS) i v aplikacích MMR

mapy.mmr.cz

risy.cz

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU

Přidejte se k Rural Pactu
Navštivte Rural Pact konferenci, 15. - 16. 6.
v Bruselu

MAS jako důležitý aktér pomoci
v krizových situacích
NS MAS ČR, KS NS MAS ČR

Reakce MAS
na neočekávané
krizové situace

2020
2021

2022

2021 - 2022
Podpora MAS Jižní Slovácko
Zničení měsíc nově otevřeného a MAS podpořeného centra sociálních služeb

2021 - 2022
Podpora MAS Jižní Slovácko
Den po ničivém tornádu otevřen TRANSPARENTNÍ ÚČET

2021 - 2022
Podpora MAS Jižní Slovácko
V rámci výzvy LEADER obnovy MAS Jižní
Slovácko bylo podpořeno celkem 23 subjektů
- 8 v rámci podpory obnovy majetku členů
spolku MAS Jižní Slovácko a žadatelů
podpořených ve výzvách MAS v
programovém období 2014-2020)
- 13 v rámci podpory obnovy vinných sklepů
fyzických osob

2022
Podpora Ukrajiny
a válečných uprchlíků
Den po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zahájena činnost Platformy pro pomoc Ukrajině
a spolupráce s MAS Zemplín pod Vihorlatom na slovensko-ukrajinské hranici.
Využívání spolupráce jednotlivých MAS s partnerskými organizacemi na Ukrajině –
rychlá a cílená pomoc.
Aktivace partnerů MAS při zajišťování pomoci – SDH, starostové, firmy, školy, komunitní
centra aj.
Vytvoření humanitárního mostu – sběr a dovoz humanitárního a zdravotního materiálu
do Sobranců a Užhorodu a odvoz uprchlíků do České republiky.
Pomoc s integrací uprchlíků na venkově, pomoc KACPUm při mapování ubytovacích
kapacit v území, pomoc školám v rámci MAPů s umístěním žáků a zajištěním pedagogické
činnosti, organizace komunitních aktivit pro vzájemné porozumění a pomoc.

Různé a shrnutí závěrů
Richard Nikischer, MMR

Děkuji za pozornost
clld@mmr.cz
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

