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Úvod
Zdeněk Semorád, MMR

Implementace CLLD na národní úrovni – metodické
a koordinační aktivity MMR – implementace CLLD
14–20 a příprava CLLD 21+ (standardizace MAS,
schvalování strategií a další)
Richard Nikischer, MMR–ORP

Stav implementace CLLD
(k 31. 3. 2021)
Ukazatel/Programový rámec

IROP

PRV

OP ŽP

OP Z

CLLD celkem

Celkový počet výzev MAS (ks)

1 819

781

1 118

344

4 062

Počet uzavřených výzev MAS
(ks)

1 785

679

1 118

344

3 926

Celková alokace vyhlášených
výzev MAS (mil. Kč)

11 506

7 561

3 954

1 125

24 146

Celková alokace vyhl. výzev –
% alokace CLLD v programu

151

162

195

95

-------

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

2 947

6 767

1 270

213

11 197

Objem prostředků PA/Dohoda
(mil. Kč)

6 346

2 674

2 020

198

11 238

Počet ukončených projektů (ks)

1 941

4 975

215

58

7 189

Proplacené prostředky ŽoPl
(mil. Kč)

4 043

1 862

760

56

6 721

COVID období
•

Jednání Platformy CLLD v běžných intervalech online

•

Doporučení k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování
•

První verze vydána 16. 3. 2020

•

Doporučení zapracování možnosti hlasování per rollam do stanov/statutu

•

Projednávání SCLLD akceptováno online

•

Zprávy o plnění SCLLD – dopad mimořádných okolností na plnění SCLLD

•

Audit iniciativy LEADER/CLLD (EÚD)
•

16. 10. 2020 odeslány podklady za všechny OP, 15. 12. 2020 doplňující podklady

•

30. 11. a 1. 12. 2020 jednání s EÚD

•

15. 3. 2021 reakce ČR na Dopis o ověření zjištění, reakce EÚD 29. 4. 2021

•

14. 5. 2021 doplňující informace k projektům MAS

SCLLD 14–20 (Změny, Monitoring, Evaluace)
•

•

Změny území MAS
•

Území rozšířeno o 124 obcí, cca 136 tis. obyv. (vč. Český Krumlov, Milovice, Benátky n./J.,
Čáslav)

•

Do 15. 5. 2021 rozšíření rozhodné pro přech. období SZP (od 21. 4. 2021 rozšíření o 54 obcí)

Zprávy o plnění SCLLD – při posledních ref. obdobích lepší kvalita, administrace v stanovených lhůtách
•

•

Zprávy k 20. 1. 2021 – 55 vráceno k úpravám

Evaluace
•

Mid-term evaluace realizace SCLLD – odevzdáno a schváleno 177 evaluačních zpráv

•

Procesní evaluace implementace CLLD – zohlednění při přípravě CLLD 21+

•

Výsledková evaluace přínosů evropských fondů na regionální úrovni (jedním ze vstupů výsledky
mid-term evaluací)

•

Eval. Dopady LEADERu na rovnoměrný rozvoj území (DG AGRI)

Metodické prostředí (MS č. 12 k MPIN)
•

Účinnost 26. 3. 2020 (první metodická úprava k CLLD 21+)

•

Metodika Standardizace + Struktura a obsah SCLLD 2021–2027 (+ hlášení změn SCLLD 14–20)

•

Kontrola dodržování standardů MAS
•

soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení MAS
•

MAS a partneři MAS,

•

orgány MAS,

•

území působnosti MAS,

•

institucionalizace MAS,

•

kancelář MAS.

•

Průběžné sledování plnění požadavků

•

Nový modul v MS2014+

Metodické prostředí (MS č. 12 k MPIN)

•

SCLLD pro programové období 2021–2027

•

Koncepční část (konečné požadavky)

•

a Akční plán SCLLD (rámec)

•

Omezení max. rozsahu

•

Nepovinné kapitoly

Metodické prostředí (MS č. 14 k MPIN)
•

Účinnost 1. 3. 2021 (druhá metodická úprava k CLLD 21+)

•

Změny Standardizace (údajů MAS) + Hodnocení Koncepčních částí SCLLD 2021–2027

•

Hodnocení SCLLD
•

Vyhlášení výzvy k předkládání KČ SCLLD pro období 2021–2027 (průběžná výzva)

•

Žadatelem "standardizované" MAS (180)

•

Žádosti přes ISKP14+ (MS2014+; k dispozici uživatelská příručka)

•

1 žádost za MAS, další jen v případě ukončení administrace předchozí žádosti

•

Hodnocení FN+P, 4 oči, vylučovací kritéria
•

Hodnotící kritéria obsažena v MS (6x FN, 14x P)

Metodické prostředí (MS č. 14 k MPIN)
•

Hodnocení Koncepčních částí SCLLD
•

1. kontrola MMR–ORP 40 PD

•

Nedostatky v žádosti – vrácení žádosti MAS k úpravě/doplnění – lze max. 3x

•

Lhůta pro úpravu/doplnění žádosti – 10 PD
•

•

schválení/vrácení MAS k úpravě, resp. doplnění/zamítnutí

Lze zažádat (s odůvodněním) o prodloužení lhůty – prodloužení max. 40 PD v úhrnu

Další kontrola MMR–ORP 20 PD

schválení/vrácení MAS k úpravě, resp. doplnění/zamítnutí

Metodické prostředí (MS č. 14 k MPIN)
•

Změny Standardizace (změny údajů MAS)
•

Žádost možné podat po ukončení procesu kontroly dodrž. standardů MAS, přesný termín
oznámen ze strany MMR–ORP (do doby zahájení administrace neplatí povinnost hlášení změn)

•

Podání přes ISKP14+ (MS2014+ – modul Kontrola standardů MAS; k dispozici uživ. příručka)

•

Žádost MAS podává ve lhůtě 20 PD

•

Automatické kontroly při podání

•

Kontrola MMR–ORP 20 PD (kontrola věcně shodná s kontr. dodržování standardů MAS)

•

Nedostatky v žádosti – vrácení žádosti MAS k úpravě/doplnění
•

Lhůta 10 PD (možnost prodloužit na zákl. odůvodněné žádosti)

Metodické prostředí (MP INRAP)
•

MP INRAP
•

1. draft 4/2020

•

2. draft 11/2020

•

3. draft / 1. platná verze MP INRAP
•

k přip. 24/5/2021

•

nyní vypořádání přip.

•

k schválení (2. pol. července 21)

Metodické prostředí (MP INRAP)
•

Vybrané připomínky k MP INRAP od PS Metodika a OS JNR
•

Nominace NS MAS jako člena MV programů (ukotvit v MP)

•

Území působnosti

•

•

Umožnit rozšíření území působnosti MAS dříve než od 7/2023

•

Možnost vystoupení obce z území působnosti MAS alespoň po střednědobé evaluaci
a možnost vstupu do jiné MAS

Ukotvit, že MAS jsou společenství založená na partnerství místních subjektů ze soukromého,
veřejného sektoru a neziskového sektoru (ne tedy soukromého a neziskového sektoru)

Technické prostředí (MS2014+, MS2021+)
•

•

•

Kontrola dodržování standardů MAS
•

Modul Kontrola standardů MAS v MS2014+ – slouží pro Standardizaci i její změny (žádosti o
změnu údajů MAS)

•

Přenos údajů do shodného modulu v MS2021+ – předpoklad cca 10/2021

Hodnocení SCLLD
•

Hodnocení Koncepčních částí v MS2014+ (využití funkcionalit pro hodnocení SCLLD 14–20)

•

Po schválení KČ v MS2014+ a připravenosti MS2021+ schválení i v MS2021+

•

Hodnocení programových rámců v MS2021+

HMG přípravy MS2021+ ve vztahu k CLLD
•

Výzva na SCLLD, Žádost o podporu SCLLD, hodnocení SCLLD (KČ i PR) – rozvoj
dokončen, probíhá testování

•

Od 1. 7. 2021 spuštění ostře pilotního provozu (prototyp A, B1, B), možnost registrace uživatelů

•

Září 2021 – prototyp C (Změny SCLLD, Zprávy)

Kontrola dodržování standardů MAS
•

Vyhlášení výzvy 30. 4. 2020
•

•

1. modifikace výzvy 22. 9. 2020
•

•

pozastavení příjmu 28. 9. – 19. 10., ukončení příjmu 27. 10., ukončení kontroly 31. 12. 2020

2. modifikace výzvy 14. 12. 2020

•
•

příjem žádostí 25. 5. – 30. 9. 2020, ukončení kontroly 30. 11. 2020

ukončení kontroly 31. 3. 2021

3. modifikace výzvy 30. 3. 2021
•

ukončení kontroly 30. 4. 2021

•

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

•

Průběžná kontrola v průběhu p. o. – žádosti o změnu údajů MAS – administrace zahájena 7. 6. 2021

Kontrola dodržování standardů MAS
Počet schválených žádostí po jednotlivých kolech kontroly
1. podání

9

2. podání

99

3. podání

47

4. podání

22

5. podání

3

Týdenní průběh administrace žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS
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Území působnosti MAS 2021–2027
•
•
•

3 nové MAS
92,7 % území ČR
pokryto CLLD 21+
žije zde cca 60,4 %
obyvatel ČR

Kontrola dodržování standardů MAS
•

Počet partnerů/členů MAS – 8368

MAS dle počtu zájmových skupin
7%

2%

49%

42%

do 5

6-8

9 - 10

nad 11

Zájmové skupiny
OSTATNÍ
CÍRKVE
SENIOŘI
SPORT
HASIČI
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
NNO + SPOLKOVÁ ČINNOST
LIDÉ - AKTIVNÍ OBČANÉ, FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ
KOMUNITNÍ ŽIVOT, KVALITA ŽIVOTA /SPOLEČNOST
MYSLIVOST, RYBÁŘI, VČELAŘI, CHOVATELÉ
ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST + ZEMĚDĚLSTVÍ + LESNICTVÍ (KRAJINA)
ENVIRONMENTÁLNÍ OBLAST (PŘÍRODA A KRAJINA, OCHRANA ŽP)
VEŘEJNÉ SLUŽBY
ZDRAVOTNICTVÍ
SOCIÁLNÍ OBLAST
ZAMĚSTNANOST
VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ OBLAST (PŘÍP. CÍRKVE)
DĚTI, MLÁDEŽ, VZDĚLÁVÁNÍ
KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
KULTURA, PAMÁTKY, HISTORIE, TRADICE (PŘÍP. CÍRKVE)
CESTOVNÍ RUCH
VEŘEJNÁ SPRÁVA / VEŘEJNÝ SEKTOR
INFRASTRUKTURA + ROZVOJ OBCÍ
ROZVOJ MÍSTNÍ + REGIONÁLNÍ / ROZVOJ VENKOVA + OBCÍ
KONKURENCESCHOPNÝ A UDRŽITELNÝ VENKOV
PODNIKÁNÍ
PODNIKÁNÍ (NEZEMĚDĚLSKÉ)
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ + LESNICTVÍ

167
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8
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255
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1
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811
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Schvalování strategií
•

•

Podpora tvorby SCLLD
•

Expertní tým NS MAS ČR

•

Šablona KČ SCLLD

•

Další (lags.cz, Koncept Chytrého venkova atd.)

Výzva k předkládání KČ SCLLD

•

Vyhlášena 24. 5. 2021

•

Příjem žádostí 1. 6. – 31. 8. 2021

•

Průběžná, možnost pozastavení výzvy

•

Ambice ukončení procesu schvalování v MS2014+ – listopad 2021
•

Již před ukončením procesu v MS2014+ možnost podávání v MS2021+, a následně
po schválení KČ podávání programových rámců k hodnocení ŘO

Schvalování strategií
•

Podané žádosti k 22. 6. 2021 – 38
Z toho:

•

•

Středočeský kraj – 7

•

Královéhradecký, Moravskoslezský kraj – 5

•

Kraj Vysočina, Olomoucký kraj – 4

•

Jihočeský kraj – 3

•

Karlovarský, Pardubický, Ústecký, Zlínský kraj – 2

•

Jihomoravský, Liberecký kraj – 1

Počet žádostí vrácených k úpravě/doplnění – 2

Strategie (další body a otázky)
•

Změny SCLLD – oddělené žádosti o změnu KČ a PR

•

Monitoring

•

•

Zprávy o plnění 2x ročně

•

Indikátory Koncepční části

•

Přehledové obrazovky skutečností

Provázání Strategie regionálního rozvoje a realizace CLLD
•

MAS – Vazba SRR ČR 21+ a SCLLD (definována v povinné kapitole SCLLD)

•
•

Co s typem území/cílem Strukturálně postižené kraje?

ŘO (spol. NS MAS ČR) – Zohlednění územní typologie SRR ČR 21+ při rozdělení alokace na
projekty CLLD do území (dělba alokací z programů mezi SCLLD)
•

Víc pro zaostávající území

Vymezení HSOÚ

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

Řídicí orgán IROP

Řídící orgán IROP
Mgr. Zdeněk Semorád
náměstek pro řízení sekce evropských
a národních programů, MMR
23. 6. 2021
17. zasedání NSK – Komora CLLD
Praha

CLLD v IROP 2014-2020
Stav čerpání - semafor

Počet MAS

Černá – objem vyhlášených prostředků ve výzvách je v min. výši 70 %

4

Červená – objem předložených projektů je v min. výši 70 %

4

Oranžová – objem předložených projektů (v pozitivních stavech – tj. v
hodnocení nebo v realizaci) je v min. výši 70 %

15

Modrá – objem realizovaných projektů je v min. výši 70 %

104

Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 70 %

51

Data k 11. 6. 2021
Pro rok 2021 je stanovený limit 70 %
Výzvy MAS je možné vyhlašovat do 15. listopadu 2021 s příjmem žádostí
do 15. prosince 2021, umožněno navýšení alokace vyhlášené výzvy včetně úspor
Změny/narovnání strategií CLLD předpokládáme nejdříve v roce 2023
MAS byly v květnu 2021 odeslány dopisy s pokyny k dočerpání alokace v IROP

CLLD v IROP 2021-2027
7,22 % z celkové alokace IROP
Celková alokace
8 523 834 930 Kč (EFRR)
Alokace CLLD MRR
5 427 722 638 Kč (EFRR)
Alokace CLLD PR
3 096 112 292 Kč (EFRR)
Pro období 2014 – 2020 byla výchozí alokace 7 902 238 370 Kč
Pro nástroj CLLD v IROP samostatný SC 5.1
- dle čl. 112 ON - v případě, že je nástroj CLLD realizován v samostatné
prioritní ose, je možné využít + 10 p.d. spolufinancování z EU
- při zohlednění Pravidel spolufinancování bude možné v MRR i PR
využít spolufinancování ve výši 95 %
MRR 95 % z EU
PR 80 % EU + 15 % SR

IROP a Česko blíže občanům – CP 5
Komunitně vedený místní rozvoj
✓ Bezpečnost v dopravě vč. rekonstrukcí místních komunikací
✓ Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
✓ Revitalizace veřejných prostranství
✓ Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V
✓ Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin
✓ Základní školy

IROP a Česko blíže občanům – CP 5
Komunitně vedený místní rozvoj
✓ Infrastruktura pro sociální služby
✓ Revitalizace kulturních památek
✓ Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
✓ Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
✓ Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Aktuality k IROP 2021-2027
•

Spuštění Konzultačního servisu Centra pro IROP 2021 - 2027 na adrese
http://ks.crr.cz

•

Připomínky EK k PD IROP (177 připomínek)

•

Jednání s EK k IROP 10. 5. 2021

•

Vnitřní připomínkové řízení k návrhu PD IROP 4. – 10. 5. 2021

•

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu PD IROP 4. – 18. 5. 2021

•

Dokončení Roadshow k IROP 2 (online x prezenčně)

Harmonogram přípravy IROP 2021-2027
Úkol

Termín

Garant

Alokace operačních programů

březen 2021

NOK/vláda

Pravidla spolufinancování

duben 2021

MFČR/vláda

Schválení Obecného nařízení
a nařízení k EFRR

červen 2021

Evropský
parlament

září 2021

Vláda

po schválení vládou

ŘO IROP

přelom 2021/2022

Evropská komise

1. čtvrtletí 2022

ŘO IROP

Schválení PD IROP vládou
Oficiální předložení PD IROP
do EK (SFC)
Schválení PD IROP 2021-2027
ze strany EK
PRVNÍ VÝZVY IROP 2021- 2027

Kde najdete informace o IROP 2021-2027
Web IROP: www.irop.mmr.cz
•

Postupně doplňované informace buď na záložce v hlavním menu nebo
boční banner na slideru

Kde najdete informace o IROP 2021-2027
Informace o jednotlivých specifických cílech
•

Stránka SC má přepínač mezi programovými obdobími

V roce 2021 dojde k rozšíření piktogramů

Stávající
piktogramy (8)

Nové piktogramy (10) podle SC

Informace o IROP
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
Konzultační servis IROP
clldirop@mmr.cz
www.irop.mmr.cz
www.crr.cz

irop.mmr

Řídicí orgán PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A
STRATEGICKÝ PLÁN SZP
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

Fotografie použitá na základě licence
od Shutterstock.com

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

nařízení č. 2020/2220 k přechodnému období (dvouleté období)
financování uzavřených závazků PRV 2014-2020 a SAPS z nového rozpočtu
LEADER i s alokací pro přechodné období musí splnit 5% alokace PRV (cca 45 mil. EUR)
podpora starých závazků, tzn. schválené MAS a jejich strategie pro období 2014-2020
změny
strategií dle podmínek období 2014-2020
rozdělení alokace dle stejného klíče – velikost území a počet obyvatel
alokace předběžně rozdělena mezi všechny MAS
MAS osloveny pro udělení souhlasu s navýšením alokace
nepřidělení částky pouze při nesplnění podmínek stanovených Pravidly

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
ADMINISTRACE PROJEKTŮ MAS
•
•
•
•
•
•

178 MAS vyhlásilo 826 výzev
přes 12 500 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 5,3 mld. Kč
téměř 9 800 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 4 mld. Kč
7 850 uzavřených Dohod s podporou 3,1 mld. Kč
proplaceno přes 4 600 projektů s podporou 1,9 mld. Kč
pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• zpřesnění Pravidel 19.2.1 a Pravidel 19.3.1
• příprava úpravy Pravidel pro změny strategií – TPS LEADER 28.6.

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+
PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP
•
•
•
•
•

legislativní návrhy k SP SZP projednávány – trialog zatím bez dohody
návrh SP SZP projednáván s NNO v rámci Pracovních skupin (leden-duben)
první připomínky ze strany EK – vypořádání a zapracování v průběhu června
po stanovení finanční alokace bude prioritizace cílů a aktualizace intervencí
oficiální předložení EK do konce roku 2021 – musí předcházet:
• schválení Vládou ČR – prosinec
• mezirezortní připomínkové řízení a SEA hodnocení – srpen - listopad
• vnitřní připomínkové řízení Mze – červen/červenec

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+
LEADER, RESP. CLLD
•
•
•
•
•
•

povinně 5% rozpočtu
PS Venkov (pro intervence cíle H) – za účasti zástupců MAS
aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím období
občanská vybavenost v SZP pouze přes MAS
jednání s ostatními programy kvůli nastavení rozhraní
důraz na plánování čerpání přidělené alokace MAS

Řídicí orgán OP Z

NSK, KOMORA CLLD
OPZ, OPZ+
Ing. Renáta Kučerová
23.6.2021

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
ČERVEN 2021
⚫ Celkem 1 865 žádostí o podporu předložených do výzev MAS v
celkovém objemu 3,1 mld.
⚫ Celkem 1 292 projektům byl vydán právní akt v objemu 2,03 mld.
Kč (z toho 18 projektů odstoupilo od realizace)
⚫ Podpořeno bylo: 55 komunitních center, 58 sociálních podniků, 9
projektů na APK, 628 projektů na slaďování péče o děti, 118
projektů na sociální služby, 154 projektů na další programy nad
rámec zákona, 252 projektů na podporu zaměstnanosti – z toho 84
Sociální
Lokální
projektů na prostupné zaměstnávání
podniky
zaměstnanost
7%

⚫ 37 % objemu alokace na projekty sociálního
začleňování

⚫ 33 % alokace na projekty slaďování péče o děti

Slaďování a
péče o děti
33%

23 %

Sociální
začleňov
ání
37 %

⚫ Dobrá praxe MAS - www.esfcr.cz; sdílení zkušeností s CLLD v OPZ
s dalšími ČS v rámci mezinárodní platformy/sítě EK k soc. inovacím
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
ČERVEN 2020

⚫ Schválené ZoR/ŽoP: 2 852 za 863 mil. Kč, téměr 50 % alokace


Doposud zrealizováno a ukončeno 257 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

2018

2019

2020

1816 957
1816 957
137 525
278

1816 957
1816 957
669 621
50 229

1816 957
1816 957
1151 538
249 761

1816 957
2030 000
1953 545
606 079

2021
(*květen)
1816 957
2030 000
2030 556
843 219
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PŘÍPRAVA CLLD V OPZ+

⚫ Pokračování podpory CLLD v OPZ+
⚫ Alokace CZV 1,7 mld. Kč
⚫ Zjednodušení modelu implementace
⚫ Příjemci podpory výhradně MAS
⚫ Zjednodušené metody vykazování (40% paušál)
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PŘÍPRAVA CLLD V OPZ+
⚫ Aktivity šité na míru venkovu (aktivizace, participace,
komunitní (sociální) práce, komunitní centra, sociální práce na
obcích, svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc,
dobrovolnictví, sdílená a neformální péče, paliativní a domácí
hospicová péče, zaměstnanostní programy, posilování rodinných
vazeb)

⚫ Cílové skupiny (včetně dětí a seniorů)
⚫ Akční plán SCLLD zahrnuje: CS a jejich problémy a potřeby,
aktivity realizované v rámci AP, procesy v rámci přípravy AP a
připravenost území na realizaci AP, příprava projektu MAS,
komplexní vyčíslení nákladů na realizaci AP, indikátory AP,
vyhodnocení úspěšnosti realizovaného AP
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ČASOVÝ RÁMEC CLLD V OPZ+
⚫ Seminář pro MAS k přípravě AP SCLLD (29.6.2021)
⚫ Seminář k metodice projektů MAS (srpen/září 2021)

⚫ Příprava AP MAS (červenec 2021 – cca pol. 2022)
⚫ Vyhlášení výzvy ŘO OPZ pro předkládání projektů MAS
(cca v pol. 2022)
⚫ Předkládání projektových žádostí MAS do výzvy ŘO
OPZ (AP je předkládán spolu s předložením projektové žádosti
jako povinná „příloha“ projektové žádosti)

⚫ Hodnocení a výběr projektových žádostí MAS (AP je
hodnocen společně s předloženou projektovou žádostí)

⚫ Začátek realizace projektů MAS (konec 22/zač. 23)
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Řídicí orgán OP ŽP

OPŽP

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

Aktuální stav implementace CLLD
- Všechny výzvy CLLD ukončeny, nové výzvy již
nejsou plánovány.
- 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 složitá
implementační struktura CLLD v období 14+.
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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.

• Alokace pro CLLD: 400 mil. Kč.
• V rámci OPŽP je identifikován potenciál o animační aktivity.
• V rámci resortu životního prostředí se rozšiřuje záběr spolupráce s MAS.
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Děkuji za pozornost
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Děkuji za pozornost
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Řídicí orgán OP TAK

OP TAK_CLLD

23. června 2021

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)

Specifický cíl 2.1 - Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých
a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních
podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic
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.
Podpora bude realizována v režimu CLLD se zapojením MAS,
a to zejména s cílem identifikovat lokální problémy a
umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především

pro MSP na venkově a zároveň s cílem oslovit prvožadatele.

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
MAS bude mít zpracovanou strategii v souladu s platnou metodikou
Zapojení zhruba 60 MAS
Alokace 1 mld. Kč
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)

WF stavy projektů

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

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

Podporované aktivity programu
Využití řídícího SW pro získávání dat
Předání získaných dat k dalšímu zpracování
Analýza/zpracování dat nadřazeným systémem
Technologie s prvky automatizace
Technologie s prvky robotizace
SW, CRM, ERP, MES - vývojové např. CAD, CAM
Digitalizace výroby, výrobku, procesů
Online prvky
Cloudová řešení
Identifikační prvky a infrastruktura

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)

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)

Přestávka

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

AKTIVITY NS MAS ČR
v rámci implementace CLLD
23. 6. 2021, PRAHA
17. NSK, KOMORA CLLD

Implementace Strategií CLLD PO 20142020
IROP
◦ MAS informovány o postupu vyhlášení „posledních“ výzev MAS v rámci PO 2014-2020 s
vyhlášením do 15. 11. 2021 a uzávěrkou do 15. 12. 2021
◦ MAS upozorněny na limit IROP 4.2 ve výši 25 % z CZV na podporu projektů v rámci
Strategie CLLD
◦ zatím nejasné, zda-li zahrnuje i alokaci na přechodné období PRV
PRV
◦ MAS informovány o způsobu rozdělení a uvolňování alokace na tzv. „přechodné období“,
předběžně stanovených milnících pro vyhodnocování čerpání stávající alokace a možnosti
vyhlašování výzev MAS až do konce roku 2023 s možností prodloužení do roku 2024 za
předpokladu zkrácené realizace projektů
◦ diskuse k posuzování pravidla „de-minimis“ na úrovni „jednoho podniku“ – fiche dle čl. 20,
písm. f), příp. možnost změny režimu podpory
OPZ
◦ MAS požádány, aby poskytovaly příjemcům dostatečnou podporu při přípravě ZoR/ŽoP

Příprava implementace CLLD pro PO
2021-2027 na straně MAS
- podpora MAS při kontrole dodržování Standardů MAS
◦ úspěšně splnilo všech 180 MAS, které podaly žádost
◦ informování MAS o spuštění administrace změn (hlásit do 20 PD od změny)
- průběžné konzultace pro MAS k přípravě Koncepční části Strategie CLLD
◦ uzávěrka 31. 8. 2021 ve 14:00
◦ pokračování týmu mentorů v rámci projektu OPTP
- MP IN RAP 2021 - 2027
◦ zásadní připomínky:
◦ příliš striktní definice „střetu zájmů“ omezující angažování členů/partnerů MAS jako
zaměstnance MAS
◦ omezení zmocňování členů MAS pro jednání nejvyššího orgánu napříč
sektory/zájmovými skupinami
◦ provázanosti opatření Strategického a Programového rámce – možnost N : N vazeb
◦ sjednocení Zprávy o plnění ISg se Zprávou o pokroku
◦ …

Alokace pro CLLD
na PO 2021-2027
- stanovení odpovídající alokace pro CLLD
◦ návrhy diskutované na přípravných jednáních s jednotlivými ŘO
◦ iniciativa Územních partnerů – Memorandum k podpoře CLLD
◦ iniciativy Senátu na podporu CLLD (mj. 231. usnesení a tisková zpráva z 10.6.2021)
- míra podpory pro CLLD
◦ sjednocení míry podpory v MRR x PR – dorovnání z prostředků SR
◦ otázka navýšení podílu EU o 10% v IROP 4.2 a dopad na MRR / PR
◦ pro režijní výdaje (OPTP) udržení 95% dotace
- „problém“ 10 MAS na hranicích MRR x PR
◦ vyřešeno 2 výzvy MAS nebo 1 výzva MAS se dvěma oddělenými alokacemi
- rozdělení alokací na MAS
◦ dřívější stanoviska NS MAS ke způsobu rozdělení alokací na MAS zejm. na základě počtu
obyvatel a rozlohy území
◦ zachování jednoduchých a celostátně uplatnitelných kritérií
◦ v případě OPTP také na základě počtu obcí a administrovaných OP
◦ požadavek na stanovení alokace na MAS v Kč, nikoliv limitu FTE na MAS

Příprava podmínek implementace CLLD
pro PO 2021-2027 na ŘO
- udržení trendu „méně administrace, více animace“
◦ Katalog animačních činností MAS (GaREP + KS MAS JMK)
- překryvy mezi OP, riziko bílých míst a přesun oblastí podpory mezi OP
◦ PRV x OPTAK – bude posuzováno na úrovni MAS
◦ PRV x IROP – hasiči, školství, památky, muzea, knihovny, komunitní centra, …
◦ IROP x OPŽP – infrastruktura CR
- implementační postupy pro CLLD
◦ udržení větší volnosti a možnosti přizpůsobení místním podmínkám
oproti centrálním výzvám
◦ OPZ+ - princip „partnerství“ v projektech MAS

připravované celostátní akce
21. – 23. 9. 2021 LEADERfest Kutná Hora
12. – 14. 10. 2021 Národní konference VENKOV
Žďár nad Sázavou

21. – 24. 6. 2022 LINC Šumperk a okolí

příklady projektů
s přidanou hodnotou CLLD

Multiplikační dopad projektů v sociální oblasti
MAS:
žadatel:

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Liberecký kraj
Město Jilemnice

projekt: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici
CZV:
5.751.197,27 Kč
dotace: 95% IROP
Rekonstrukce objektu pro potřeby poskytovatelů soc. služeb: os. asistence,
podpora samostatného bydlení, soc. aktiviz. služby, soc. rehabilitace.
projekt: Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby soc. bydlení
CZV:
3.908.916,80 Kč
dotace: 95% IROP
Rekonstrukce části objektu pro sociální bydlení vč. pořízení vybavení.
projekt: Sociální práce v Jilemnici
CZV:
1.972.375,00 Kč
dotace: 100% OP Zaměstnanost
Podpora soc. práce v ORP Jilemnice ve prospěch přímé práce s klientem.
projekt: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici
žadatel: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
CZV:
2.749.125,00 Kč
dotace: 100% OP Zaměstnanost
Přímá práce sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, motivační
programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení a na aktivity zaměřené na podporu dětí v rodině.

Zvyšování kvality vzdělávání ve středním školství
MAS:

MAS Český sever, z.s., Ústecký kraj

žadatel:

Střední průmyslová škola
TOS VARNSDORF s.r.o.

CZV:

14.668.270 Kč (6 projektů)

dotace:

95 % IROP

realizace: 7.2.2018 – 31.3.2021
(průběžná doba realizace šesti projektů)
Jedná se o 6 projektů zabývající se zvyšováním
kvality vzdělávání v soukromé škole - Střední
průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o., formou
nákupu vybavení do specializovaných tříd a
odborné dílny (NC stroj). Postupem času byly
vybaveny třídy pro elektrotechniku a mechatroniku,
učebna systémů CAD/CAM a IT učebny, učebny
technologie a technického měření. Realizovanými
projekty došlo k modernímu zázemí, které v sobě
zahrnuje zvyšování klíčových kompetencí studentů
pro jejich další rozvoj.

Obnova památek na území MAS 21 o.p.s.
MAS:

MAS 21 o.p.s., Karlovarský kraj

žadatel:

Farní sbor ČCE v Aši

CZV:

1.683.284,21 Kč

dotace:

95 % IROP

realizace: 4.10.2018 – 18.12.2019. (15 měsíců)
Kostel Dobrého Pastýře v Podhradí byl postaven
v letech 1470 – 1490. Jedná se o nejstarší
evangelický kostel v celém bývalém Rakousko Uhersku.

Zvláštností tohoto kostela je, že vnitřní interiér je
celý ze dřeva (dřevo je stále původní). Jsou zde
dochovány i funkční varhany z roku 1817. Ve věži
jsou fungující hodiny s hodinovým strojem z roku
1893, který se denně ručně natahuje.
Projekt byl zaměřen na opravu fasády. Kostel je na
indikativní seznamu památek UNESCO.

Venkovský dům Plzeňského kraje
MAS:

MAS Radbuza + MAS Český Západ,
Plzeňský kraj

CZV:

700.000 Kč

dotace:

Plzeňský kraj

realizace: od 9/2018 dosud
Společný projekt všech MAS působících na
území Plzeňského kraje. Cílem je prezentovat
pestrost nabídky venkova našeho kraje nejen ve
stálém prezentačním a informačním centru v
Plzni, ale i v digitální podobě na internetu.
Myšlenka navazuje na několik ročníků akce
Venkovské EXPO, která byla již od roku 2013
pořádána v Plzni právě MASkami v rámci
programu Plzně – Evropského hlavního města
kultury 2015 s cílem představit pestrost nabídky
venkovských regionů.

Původní záměr byl realizovat Venkovský dům
jako projekt spolupráce MAS v rámci PRV
– dle stávajících pravidel neproveditelné.

Komunitní místo MAS Třeboňsko
MAS:

MAS Třeboňsko o.p.s., Jihočeský kraj

CV:

200.000 Kč + animace + dobrov. práce
zaměstnanců a rodinných příslušníků

dotace:

město Třeboň

realizace: 1.3.2021 – 10.7.2021 (vybudování),
předpoklad kontinuální existence
Vybavení prostor – důraz na místní výrobce (stoly, židle),
re-use (stoly, poličky atd.)
První místo pro propagaci a distribuci místních produktů,
nikoliv za ekonomickým účelem. Prostory pro propagaci
MAS, realizaci seminářů s tématy důležitými pro MAS a
území, spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou,
Turistickou oblastí Třeboňsko, svazky obcí, obcemi, a
samozřejmě primárně producenty.
Místo pro veřejnost – přijďte na kávu a řekněte nám, co ve
Vaší obci chybí, co potřebuje atd.
Připravujeme vytvoření regionální značky (15 let snah,
zatím nulový výsledek).

Lokální biokoridor KN 920 v k.ú. Opatovice I
MAS:

Lípa pro venkov z.s., Středočeský kraj

žadatel:

Obec Opatovice I

CZV:

1.689.162 Kč

Dotace:

100% OPŽP

Realizace: 29.9.2020 – 31.3.2024
(výsadba + následná péče)
Na pozemku připraveném v rámci KPÚ došlo
podél
katastrální
hranice
k
výsadbě
autochtonních druhů dřevin. Několikařadá liniová
výsadba v délce téměř 2 km je periodicky
přerušována prostupy pro zvěř a travnatými
enklávami se solitérní výsadbou. Biokoridor
funguje i jako větrolam a opatření proti vodní
erozi na nadměrně velkých obhospodařovaných
celcích.

Malý Leader Pardubického kraje
CZV:

7,1 – 10 mil. Kč

dotace:

70 % POV Pardubického kraje

realizace: květen – listopad daného roku
• Spolupráce s krajem na stanovení podmínek, zaměření a výši alokace na deštníkovou dotaci,
kterou MAS podpoří obnovu, údržbu, občanské vybavenosti + nákup vybavení s dlouhou dobou
životnosti;
• Vzájemná spolupráce všech zapojených MAS při sestavování výzvy, jejich podmínek, zaměření
projektů, preferenčních kritérií a postup při realizaci a vyúčtování projektů;
• Roční alokace dotace: 2018 – 5,2mil. Kč, 2019 – 7,2mil. Kč, 2020 – 5,0mil.Kč – rozdělení podpory
z rozpočtu kraje mezi MAS dle počtu obyvatel a rozlohy;
• Podpoření žadatelé: malé obce a NNO – členové MAS, kteří nemohou čerpat z fondů EU,
nejčastější preferenční kritéria: podpora menších obcí, komunitní život v obci, práce s dětmi a
mládeží; u většiny MAS převis žádostí z území.

• Podobný model na MAS Holicko o.p.s. při spolupráci se regionálním zaměstnavatelem - MAS
pomohla se zpracováním výzvy a stanovením podmínek ze strany podniku (donátora), oslovením
žadatelů - NNO z území, sběrem žádostí, podnikatel podpořil vybrané akce NNO.

Venkovní učebna v ZŠ Kratonohy
MAS:

MAS Hradecký venkov o.p.s.,
Královehradecký kraj

žadatel:

Obec Kratonohy

CZV:

2 023 700,46 Kč

dotace:

95 % IROP

realizace: 1. 6. 2017 – 28. 2. 2020 (33 měsíců)
Projekt řeší vybudování venkovní učebny
přírodních věd a cizích jazyků, která bude
výsledkem stavebních úprav zahradního domku v
areálu Základní školy Kratonohy. Tato učebna
bude využívána v jarních a podzimních měsících
pro výuku přírodních věd a cizích jazyků, pro
činnost školní družiny a k mimoškolní zájmové
činnosti dětí (zájmové kroužky). Učitelé chtějí
zavádět nové zajímavé metody do výuky, a proto
se zřizovatel školy spolu s vedením školy rozhodly
vybudovat samostatnou učebnu se zázemím.

Kavárna Na cestě – sociální podnik
MAS:

Královská stezka o.p.s., kraj Vysočina

žadatel:

Královská stezka o.p.s.

CZV:

4.567.000 Kč

Dotace:

100% OPZ

Realizace: 12/2020 – 11/2022
Zaměstnáno celkem 7 osob, z toho 4 osoby s handicapem.
Funguje na principech integrovaného sociálního podniku.

Projekt Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání na Tišnovsku
MAS:

MAS Brána Vysočiny, z.s.,
Jihomoravský kraj

žadatel: MAS Brána Vysočiny, z.s.
CZV:

10 629 806 Kč

dotace: 100% OP VVV, výzva 71
realizace: 1.1.2020 – 31.12.2022 (36 měsíců)
Do projektu je zapojeno 9 neziskových organizací,
které poskytují neformální vzdělávání. Celkem
bude v průběhu realizace aktivit uskutečněno
186 rozvojových aktivit a bude podpořeno
852 pracovníků a dobrovolníků působících
v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže
v jednotlivých organizací. Tito pracovníci zúčastní
dalšího vzdělávání/jednotlivých aktivit. Realizací
projektu se díky podpoře ESF zvýší kvalita
neformálního vzdělávání u 565 dětí, které
navštěvují zapojené organizace.

Nové technologie pro rozvoj podnikání
MAS:

MAS Dolní Poolšaví, z.s., Zlínský kraj

žadatel:

HPR kámen s.r.o.

CZv:

525.000,- Kč

dotace:

45% PRV

Společnost se zabývá finálním zpracováním
přírodního kamene v oblasti stavebního kamenictví,
výroby interiérů, komplexních dodávek krbů a
pomníkové výroby. Předmětem projektu je pořízení
nové pracovní stanice pro vyřezávání a leštění
kamene. Nová technologie přispěje k rozšíření
zpracovávaného sortimentu i navýšení kapacity
produkce žadatele.

Státní hrad Šternberk
- restaurování souboru kachlových kamen
MAS:

MAS Šternbersko, Olomoucký kraj

žadatel:

Národní památkový ústav

CZV:

1.552.631,58 Kč

dotace:

95% IROP

realizace: 4. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Komunitní centrum „Dům farní rodiny“ Soběšovice
MAS:

MAS Pobeskydí, z. s., Moravskoslezský kraj

žadatel:

Římskokatolická farnost Domaslavice

CZV:

4.994.098,44 Kč

dotace:

95%, IROP

realizace: 3. 12. 2014 – 31.5.2019
V roce 2019 bylo v obci Soběšovice uvedeno do
provozu nově vybudované komunitní centrum.
Motivací pro vznik komunitního centra byla touha
vytvořit kvalitní zázemí pro posilování místní komunity.
V centru jsou realizovány sociální, vzdělávací a kulturní
aktivity se snahou zlepšit
sociální situaci jednotlivců i celé komunity.

DĚKUJEME ZA POZORNOST

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

Informace k výzkumným projektům v oblasti
rozvoje venkova a k metodické podpoře obcí
Richard Nikischer, MMR–ORP

Výzkumné projekty v oblasti rozvoje venkova
•

Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (UJEP; ÉTA TA ČR)

Výzkumné projekty v oblasti rozvoje venkova
•

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (Centrum pro otázky ŽP UK, JU v ČB; ÉTA
TA ČR)

•

Cyklus seminářů pro MAS

•

•

Cirkulární ekonomika

•

Bioekonomika a její možnosti

•

Bezuhlíkové Česko

•

Obnova lesů

•

Udržitelné podnikání – co dělat v době krize

•

Místní kultura a její potenciál pro (udržitelný) rozvoj a další

Metodika zvyšování kapacit aktérů k místnímu udržitelnému rozvoji

Role v rozvoji zelené ekonomiky

Výzkumné projekty v oblasti rozvoje venkova
•

Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století
ve venkovských oblastech (ČZU; ÉTA TA ČR)
•

Autonomní vozidla

•

Rozptýlená výroba

•

Drony

•

Cloudové technologie a internet věcí

•

Budoucnost produkce potravin

•

Připojení k internetu

•

Budoucnost péče o zdraví

•

Budoucnost venkovského vzdělávání

•

Decentralizované energetické systémy

•

Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných
Strategií regionálního rozvoje 2021+ (TU v Liberci; ÉTA TA ČR)

•

Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných
Strategií regionálního rozvoje 2021+ (TU v Liberci; ÉTA TA ČR)

•

Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných
Strategií regionálního rozvoje 2021+ (TU v Liberci; ÉTA TA ČR)

DOPORUČENÍ K PÉČI O DŘEVINY V OBCÍCH

• Doporučení a rady pro kvalitní, efektivní a správnou péči
o dřeviny v obcích
• Plánování výsadby dřevin v obcích
• Péče o dřeviny na veřejných prostranstvích
• Vhodné druhové a prostorové uspořádání dřevin

• Zadávání VZ v oblasti zakládání a údržby veřejné zeleně
• Vyhlašování památních stromů
Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_k_peci_o_dreviny_v_obcich.pdf

DOPORUČENÍ K PÉČI O VESNICKÉ STAVBY A VEŘEJNÝ PROSTOR

• Návod jak uchovat tradiční tvář venkova
• Ukázky chybných zásahů do venkovských staveb
a nevhodných přestaveb domů, které mění ráz malých
obcí
• Příklady dobré praxe pro realizaci a udržení tradičních
stavitelských technik a praktik

• Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_k_peci_o_vesnicke_stavbya_a_verejny_prostor.pdf

DOPORUČENÍ PRO OBCE V OBLASTI VÝSTAVBY A UZAVÍRÁNÍ SMLUV S INVESTORY
• Praktická doporučení pro zástupce obcí v oblasti
developerské výstavby a uzavírání smluv s investory
• Problematika zásad rozvoje jako pravidla pro jednání
s investory, téma plánovacích smluv, proces schvalování
smluv, postavení obce jako veřejnoprávní korporace
či adaptační opatření

• Jak spolupracovat se sousedními obcemi při řešení
developerských projektů
• Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/MMR-obce-investori-web.pdf

DOPORUČENÍ K PÉČI O VODNÍ ZDROJE V OBCÍCH
• Ucelené informace o koloběhu vody
• Proč dochází k povodním a proč nás na druhé straně trápí
sucho
• Jak správně pečovat o vodní toky, ucelené informace
k hospodaření s vodou
• Nástroje péče o vodu v krajině, např. krajinný plán, studie
odtokových poměrů, nebo vizualizace obnovy krajiny
Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/MMR-voda-final-web-jednostranky.pdf

METODIKA SMART GOVERNANCE
• Komplexní informace k aplikaci přístupů smart governance
do organizačních a řídících struktur municipalit
• Řízení lidských zdrojů v rámci obcí
• Problematika participativního rozpočtování
• Využití otevřených dat při řízení municipalit

• Metody marketingové komunikace při poskytování
veřejných služeb
• Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/metodika_smart_governance.pdf

DOPORUČENÍ PRO OBCE V OMEZENÍ REKLAMNÍHO SMOGU
• Reklamní smog jako znečištění veřejného prostoru
• Reklama/Označení/Informace

• Historie reklam a jejich funkcí
• Možnosti redukce reklam v obcích
• Jak informovat ESTETICKY

• Komentované příklady z praxe, aktivní odkazy na aktuální
legislativu (v el. podobě)
Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_omezeni_reklamniho_smogu.pdf

DOPORUČENÍ PRO OBCE V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ
• Integrace cizinců, kteří na našem území pobývají dlouhodobě
či trvale
• Koho se integrace týká
• Role samosprávy při integraci cizinců

• Jak postupovat při integraci
• Čeho si všímat a jaké zdroje využívat
• Praktické ukázky a užitečné dokumenty, platná legislativa
Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu:
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_oblasti_integrace_cizincu.pdf

ObcePRO

Nepřehlédněte také Invence pro obce

•

•

Výhody aplikace
•

Jednotná forma a struktura dokumentů

•

Možnost využití statistických dat (i v podobě grafů
či tabulek)

•

Šablony a vzory dokumentů pro plánovací proces, metodická podpora uživatelů

Školení pro obce, DSO a MAS k práci v aplikaci (4. 5. a 9. 6. 2021)
•

Shlédněte na https://www.youtube.com/watch?v=ihO92Cf12oc

Různé
Zdeněk Semorád, MMR

Shrnutí závěrů
Zdeněk Semorád, MMR

Další program
17:00 komentovaná prohlídka
Staroměstského náměstí
(začátek před AVI v Pařížské ulici)

18.00 Večeře
Barokní refektář Dominikánského kláštera
svatého Jiljí, Jilská 234/5

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

