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Zdeněk Semorád

Implementace CLLD na národní úrovni –
metodické a koordinační aktivity MMR

Richard Nikischer

Stav implementace CLLD
(k 31. 12. 2019)
Ukazatel/Programový rámec

IROP

PRV

OP Z

OP ŽP

CLLD celkem

Celkový počet výzev MAS (ks)

1 403

506

1 098

344

3 351

Počet uzavřených výzev MAS
(ks)

1 336

484

1 086

126

3 032

Celková alokace vyhlášených
výzev MAS (mil. Kč)

9 308

5 131

3 909

1 125

19 473

Celková alokace vyhl. výzev –
% alokace CLLD v programu

115

128

215

38

-------

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

1 782

4 056

745

28

6 611

Objem prostředků PA/Dohoda
(mil. Kč)

4 027

1 726

1 152

25

6 930

901

2 932

50

14

3 897

1 717

961

250

13

2 941

Počet ukončených projektů (ks)
Proplacené prostředky ŽoPl
(mil. Kč)

Metodické prostředí (MPIN)
•

Od poslední Komory (5/2019) MPIN bez změn, posledně Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, ve věci
nepodstatných změn integrovaných strategií administrovaných MMR–ORP; účinnost k 20. 2. 2019

•

Finalizace Metodického stanoviska č. 12 k MPIN, ve věci:
•

•

hlášení změn ISg
•

snížení administrativní náročnosti pro nositele IN i ŘO v případě nedodržení finančního
plánu strategie (povinnost podávání žádosti o změnu ponechána na rozhodnutí ŘO)
a v případě PRV a OP Z u plánovaných a dosažených hodnot indikátorů

•

od zahájení procesu standardizace MAS pro 21+ některé žádosti o změnu administrovány
prostřednictvím nového modulu pro správu těchto údajů (změna smluv s partnery, změny
ve složení povinných orgánů; změny území MAS pro 2014–2020 se netýká)

přípravy na implementaci CLLD v programovém období 2021–2027
•

definování zásad kontroly dodržování standardů MAS

•

povinné náležitosti strategií CLLD 21+

Strategie CLLD – změny, monitoring
Změny SCLLD
• PRV: Přidání čl. 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: podáno 105
ŽoZ, schváleno 47
• Změna území MAS: podáno 8 ŽoZ, schváleno 8
• Změna názvu MAS:
» MAS Mladoboleslavský venkov na MAS Dolní Pojizeří
» MAS Dolní Morava na MAS Jižní Slovácko

Zprávy o plnění ISg za ref. období 2. pololetí 2019
» Podáno 174 (všechny podané zprávy zkontrolovány)
» Schváleno 115
» K úpravě/doplnění vráceno cca 45 % zpráv

Mid-term evaluace realizace SCLLD
•

Podání Evaluační zprávy od 16. 1. do 30. 6. 2019

•

Administrace EZ (k 24. 2. 2020)

•

podáno 177 EZ, zprávu pořád nepředložila 1 MAS

•

schváleno 173 EZ

•

k úpravě/dopracování vráceno 3 zpráv

•

v procesu hodnocení na MMR–ORP: 1 zpráva

•

Z vybraných případových studií vytvořit publikaci k prezentaci přínosu CLLD

•

Vstup do výsledkových evaluací CLLD na národní úrovni

Procesní evaluace implementace CLLD
•

•
•
•

Evaluace nastavení procesů implementace CLLD zajišťovaných/realizovaných MMR–ORP
•
Proces tvorby a aktualizace MPIN
•
Proces komunikace a koordinace partnerů zapojených do CLLD
•
Proces přípravy, vyhlašování, prodlužování a uzavírání výzev k předkládání žádostí o podporu
SCLLD
•
Proces hodnocení a schvalování strategií CLLD
•
Proces administrace změn strategií CLLD
•
Proces monitorování strategií CLLD
•
Proces metodického zastřešení a podpory evaluací nositelů strategií CLLD
Navržena doporučení k odstranění zbytečné práce, resp. "odpadu"
Prezentace doporučení na nejbližší Platformě CLLD
Některá doporučení již zohledněna při přípravě CLLD 21+

Procesní evaluace implementace CLLD
Z doporučení
•
MPIN: V případě, že není možné vydat MPIN v dostatečném předstihu jako celek, pak doporučujme
vydávat metodiky potřebné pro danou fázi samostatně. Například v době přípravy SCLLD vydat
metodické stanovisko ke struktuře SCLLD a informace ke standardizaci MAS, následně pak metodiku
k hodnocení SCLLD a realizaci SCLLD atp.
•

MPIN: Při vydání aktualizací MPIN či metodických stanovisek zároveň zveřejnit změnovou verzi
původního dokumentu pro zajištění přehlednosti.

•

Komunikace a koordinace: Zachovat současnou podobu Platformy CLLD.

•

Komunikace a koordinace: V případech, kdy není možné dosáhnout sjednocení požadavků
jednotlivých ŘO vůči MAS, raději od koordinace ustoupit a ponechat průběh těchto procesů oddělený
pro každý ŘO.

Procesní evaluace implementace CLLD
Z doporučení
•
Výzvy SCLLD: Zjednodušení struktury a zestručnění strategie CLLD
•
Zásadní zjednodušení Socioekonomické analýzy.
•
Vyřazení kapitoly Integrované a inovativní rysy strategie a hierarchie cílů.
•
Unifikace implementační části.
•
Odstranění duplicitního finančního plánu a plánu indikátorů – bude nadále předkládán jen
v elektronické formě.
•
Zrušení analýzy rizik.
•
Hodnocení SCLLD: Rozdělení procesu hodnocení na dvě oddělené fáze – nejprve by bylo provedeno
vyhodnocení těch částí SCLLD, u kterých se nemusí čekat na finální pokyny ŘO, resp. finální verze
programů – např. Analytická část, Strategická část bez programových rámců, Implementační část,
poté hodnocení programových rámců (akčního plánu).

Vstupy zástupců nositelů CLLD
Zástupci NS MAS ČR, KS MAS

AKTIVITY NS MAS ČR
v rámci implementace CLLD
26. 2. 2020, BROUMOV
15. NSK, KOMORA CLLD

PODPŮRNÉ
AKTIVITY PRO MAS
V RÁMCI OPTP 2

základní údaje projektu
název

Řešení problémových oblastí CLLD II

reg. č.

CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000191

nositel

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

realizace

1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 (24 měsíců)

rozpočet

6 995 520 Kč

dotace OPTP 100%

projektový tým – OPTP 2
Jan Florian
hlavní metodik CLLD
j.florian@nsmascr.cz

Mgr. Petr Čáp
vedoucí projektu
reditel@nsmascr.cz

Filip Unzeitig
konzultant IROP a OPZ
f.unzeitig@nsmascr.cz

Ing. Jan Libosvár
analytik
analytik@nsmascr.cz

Mgr. Petra Zádilská
konzultantka OPŽP a PRV
p.zadilska@nsmascr.cz

Ing. Blanka Horáková
administrátorka
b.horakova@nsmascr.cz

Mgr. Kateřina Kapková
koordinátorka odborných PS
k.kapkova@nsmascr.cz

Bc. Lucie Nemešová
koordinátorka dobré praxe
PR@nsmascr.cz

Aktivita 1. Poradenství pro MAS
- poradenství, setkání s MAS
- přenos informací z ŘO na MAS
- vzory obecných dokumentů
- semináře pro MAS
- přenos příkladů dobré i špatné praxe mezi MAS
- prezentace naplňování SCLLD dle MAS, krajů, ČR
- diskuze vůči ŘO jednotlivých OP a PRV
- analýza aplikace nových témat řešených v SCLLD
se zaměřením na inteligentnější Evropu a OP K při MPO
2 konzultanti pro OP – Filip Unzeitig (IROP a OPZ)
a Petra Zádilská (OPŽP a PRV)

Aktivita 2. Budování kapacit MAS
Poradenství MAS v oblasti mid-term evaluace SCLLD
- v období 4-6/2019 pokračovalo 16 mentorů
a poskytlo 168 h. individuálních a 23 h. skupinových konzultací
Školení pro uživatele CSSF14+ z řad zaměstnanců MAS
- v období 4/2019-2/2020 proběhlo 5 školení,
kterých se zúčastnilo 52 osob z 39 MAS
- školení jsou již převážně realizována centrálně
– školitel J. Libosvár

Aktivita 2. Budování kapacit MAS
Jednání pracovních skupin a diseminace jejich výstupů do MAS
- v období 4/2019-2/2020 proběhlo 9 jednání PS
Vzdělávací aktivity pro MAS – tematické dny
- v období 4/2019-2/2020 proběhlo 7 tematických dnů,
kterých se zúčastnilo 350 osob
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

31. 5. 2019 - Jak na šablony pro NNO, Praha
25. 9. 2019 - Klimatická změna a konkrétní opatření k její mitigaci, Praha
11. 11. 2019 - Moderní energetická řešení pro venkov, Hradec n. M.
11. 11. 2019 - Metody stanovení priorit v MAS, Hradec n. M.
12. 11. 2019 - Přípravy CLLD 2021+, Hradec n. M.
12. 12. 2019 - Jak na Erasmus pro neziskové organizace, Praha
10. 1. 2020 - Komunitní přístup k dětskému duševnímu zdraví, Praha

Aktivita 2. Budování kapacit MAS
- další připravované tematické dny na následující měsíce
◦ 26. 2. 2020 - Současné a budoucí trendy regionálního školství
a akčního plánování, Praha
◦ 3. 3. 2020 - Představení výsledků posouzení rozsahu sociálního vyloučení
v ČR promítnuté do území MAS, Praha
◦ 27. 4. 2020 – Přípravy Strategií CLLD 2021+, Nové Město nad Metují
◦ další připravovaná témata:
◦ regionální školství a tzv. střední článek vedení
◦ kulturní a kreativní průmysly

Workshopy na úrovni KS MAS
- konzultanti NS MAS se v období 4/2019-2/2020 účastnili
13 jednání/workshopů na úrovni KS

Aktivita 2. Budování kapacit MAS
Poradenství jednotlivým MAS v oblasti přípravy SCLLD pro 21+
- příprava týmu mentorů pro tvorbu/aktualizaci SCLLD
◦ metodici pro koncepční část – cca 13 osob
◦ metodici pro akční plány / programové rámce – cca 13 osob

- příprava týmu mentorů pro tvorbu/aktualizaci SCLLD
◦ 3/2020 – výběr mentorů, sestavení týmu
◦ 4/2020 – vyškolení mentorů

◦ 27.- 28. 4. 2020 – představení týmu mentorů na Tematickém dnu
a Valné hromadě NS MAS v Novém Městě nad Metují
◦ 5/2020 – první workshopy organizované mentory v krajích

Přenos zkušeností v rámci EU
Zajištění účasti 11 zástupců NS MAS na 10 akcích mimo ČR:
◦ 11. - 12. 4. 2019, Brusel – ENRD Conference: NetworX.inspiring rural Europe
◦ 20. 6. 2019, Brusel – ENRD Workshop Simplifies Costs Options
◦ 8. - 9. 10. 2019, Brusel – EU Week of Regions and Cities (Open Days),
prezentace Stanoviska Evropského výboru regionů k CLLD
◦ 10. 9. 2019, Lisabon – ENRD Workshop on Social Inovation and
Entrepreneurship
◦ 17. 10. 2019, Brusel – ENRD Thematic lab - Smart Villages
◦ 6. - 9. 11. 2019, Candás (ESP) - Evropský venkovský parlament
◦ 3. - 4. 12. 2019, Brusel – ENRD: Post 2020: Local action in a changing world
◦ 10. - 11. 12. 2019, Antverpy (BEL) – OECD: Local Development Forum
◦ 22. 1. 2020, Brusel – ENRD Working group Smart Villages
◦ 20. 2. 2020, Brusel – ENRD Thematic Lab Youth and depopulation

AKTUÁLNÍ
IMPLEMENTACE CLLD –
problémy
a body k diskusi

ZMĚNY ALOKACÍ V PRV

ZMĚNY ALOKACÍ V IROP

ZMĚNY ALOKACÍ
V PRV A IROP

aktuální témata k řešení
- PRV
◦ čl. 20 – FAQ, opatrné konzultace projektů a dlouhé schvalování fichí
◦ přechodné období - prodloužení realizace stávajících
programových rámců o 1 rok
◦ příprava na poslední výzvy MAS – přesuny, dočerpání, …

- IROP
◦ finanční milníky pro rok 2020
◦ rozdílná reakční doba referentů ŘO IROP může mít klíčový vliv na přípravu Výzev MAS
◦ dlouhé lhůty na ZoZ na CRR

◦ příprava na poslední výzvy MAS – přesuny, dočerpání, …
◦ občasné bizarní požadavky/doporučení kontrol na režijní výdaje
◦ šetření mezi MAS k možnosti prodloužení využití alokace IROP 4.2 na přípravu
budoucího období

- OPZ
◦ dlouhé lhůty na ZoZ
◦ možnosti vyhlašování Výzev MAS na zbývající alokace

DĚKUJI ZA POZORNOST

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

Vstupy řídicích orgánů
Zástupci ŘO

Řídicí orgán IROP

ŘO IROP
Stav administrace CLLD v IROP 2014 - 2020
Datum: 26. 2. 2020
15. zasedání NSK – Komora CLLD
Broumov

Počet výzev a předložených projektů CLLD
Počet MAS
alespoň s 1
vyhlášenou
výzvou

Počet
vyhlášených,
otevřených,
modifikovaných
výzev

Počet
uzavřených
výzev

Celkem počet

177

73

Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

-

% vůči alokaci v
SCLLD*

-

Stav

Výzvy MAS

Zaregistrované
žádosti ve výzvách
MAS

Zaregistrované
žádosti ve výzvách
MAS v pozitivních
stavech

1 363

1 436

3 087

2 603

-

-

9 508 952 004

7 081 599 595

5 857 126 698

-

-

125,1

93,1

77,0

* 7 603 686 633 Kč (příspěvek EU; kurz 25,715)

•
•
•

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

258 uzavřených výzev MAS bez jediného předloženého projektu
177 MAS má uzavřenou alespoň 1 výzvu a hodnotí
V roce 2019 provedeny změny SCLLD z důvodu kurzových rozdílů, alokace MAS v IROP
ve výši 7 603 686 633 Kč

Stav hodnocení projektů CLLD
Předáno k ZoZ

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Odesláno na ŘO
IROP ke
schválení

Schváleno
poradou
vedení ŘO
IROP

Vydán Právní
akt

Proplacené ŽoP

Celkem počet

2 529

2 075

1 985

1 886

1 821

1 028

Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

5 732 250 783

4 640 752 097

4 466 133 248

4 261 328 434

4 105 808 873

1 839 088 546

% vůči alokaci
ve strategiích*

75,4

61,0

58,7

56,0

54,0

24,2

Stav

* 7 603 686 633 Kč (příspěvek EU; kurz 25,715)

Zdroj: MS2014+ k 14. 2. 2020

Administrace CLLD
Administrativní ověření výzev MAS
•

Z 342 provedených administrativních ověření výzev MAS:
• 94 bez zjištění
• 215 se zjištěním bez vlivu na hodnocení
• 20 se zjištěním s vlivem na hodnocení

Změny integrovaných strategií CLLD
•

Poslední termín pro podání změny 30. 4. 2020
• 302 schváleno; 172 neschváleno; 4 v procesu schvalování
• V roce 2019 provedeny změny SCLLD z důvodu kurzových rozdílů, alokace MAS
v IROP ve výši 7 603 686 633 Kč
• Nutné dokončit změny SCLLD u MAS, kterým je snížena rezervovaná alokace
v IROP a které změnu neprovedly a nenarovnaly tak alokaci z důvodu kurzových
rozdílů v roce 2019

14. 5. 2020 proběhne 13. zasedání Monitorovacího výboru IROP
ŘO IROP prodloužil všechny výzvy pro CLLD do 31. 10. 2022
30. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí do 6. výzvy ŘO IROP

Administrace CLLD
• Zesílit animační činnost v území MAS
•

Správně načasovat výzvy MAS a termíny pro předkládání žádostí
o podporu – 258 výzev bez jediného předloženého projektu (příklad
jedné MAS, kdy z 12 uzavřených výzev 9 výzev bez jediného
předloženého projektu)

• Předložit v termínech změnu SCLLD
•
•
•
•

Dodržet stanovené termíny pro změnu finančních plánů – nedodržení
může zapříčinit delší schvalovací proces
Konzultovat změny s ŘO IROP a řídit se stanovenými pokyny
Předložit změnu z důvodu snížení rezervované alokace – nebude možné
do té doby schválit vyhlášení výzvy
Předložit změnu k narovnání alokace z důvodu kurzových rozdílů –
nebude možné do té doby schválit vyhlášení výzvy

• Pracovat s aktuálními vzory pro dokumentaci MAS
•

Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, vzor výzvy, vzory
kontrolních listů pro hodnocení (stále běžné až 8 kol připomínek k
výzvám) – ŘO IROP nebude připomínkovat dokumentaci, která nebude
zpracovaná dle aktuálních vzorů a pokynů

Plnění finančních plánů v roce 2019
•

•

Podmínka - v roce 2019 v předložených ŽoP k 31. 10. 2019 41,17 %
ŘO zohlednil následující parametry:
• Posuzován byl objem předložených projektů do výzev MAS
• ŘO IROP vycházel z celkové rezervované alokace MAS v IROP
ponížené o kurzový rozdíl

→ návrh na snížení rezervované alokace u 16 MAS
Celkem 67 226 916 Kč
→ alokace bude přerozdělena mezi 18 MAS, které splnily limit
čerpání ve výši 41,17 % (proplacené žádosti o platbu v limitu 41,17
% celkové rezervované alokace v IROP k 31. 10. 2019 včetně)

Semafor k vyhodnocování plnění závazků v roce 2020
• ŘO IROP bude v roce 2020 sledovat a vyhodnocovat plnění závazků strategií
CLLD ve výši 55,44 %
• Objem předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2020; při nesplnění bude ponížena
rezervovaná alokace MAS v IROP

• Černá - objem vyhlášených prostředků ve výzvách je v min. výši 55,44 % 19 MAS
• Červená – objem předložených projektů je v min. výši 55,44 % - 14 MAS
• Oranžová – objem předložených projektů (v pozitivních stavech) je v min. výši
55,44 % - 51 MAS
• Modrá – objem realizovaných projektů je v min. výši 55,44 % - 74 MAS
• Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 55,44 % - 15 MAS
5 MAS nemá požadovaný objem ani ve vyhlášených výzvách MAS

Děkuji za pozornost

Řídicí orgán PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Fotografie použitá na základě
licence od Shutterstock.com

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
• 177 MAS vyhlásilo 526 výzev - 1 MAS nevyhlásila výzvu
• přes 7420 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 3,4 mld.
Kč
• přes 5750 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 2,56 mld. Kč
• přes 4390 uzavřených Dohod s podporou 1,85 mld. Kč
• proplaceno přes 2300 projektů s podporou téměř 1 mld. Kč
• pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

ADMINISTRACE STRATEGIÍ
• 23 MAS - dodatky k akceptačním dopisům se snížením alokace – po
přezkumu bylo snížení potvrzeno všem MAS, které se odvolaly
• 43 MAS - dodatky k akceptačním dopisům se zvýšením alokace
• 1MAS nevyvíjí žádnou činnost - upozornění na neplnění podmínek
• schvalování změn strategií po střednědobé evaluaci

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• aktualizace Pravidel 19.2.1 a Pravidel 19.3.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

CHYSTANÉ AKCE

 Leaderfest
27. -29. 5. 2020 Kutná Hora

 Mezinárodní setkání MAS
14. – 17. 9. 2020 Jeseníky

 Konference venkov
21. – 23. 9. 2020 Žďár nad Sázavou

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.

Řídicí orgán OP Z

AKTUÁLNÍ INFORMACE O
REALIZACI CLLD V OPZ
Ing. Renáta Kučerová
NSK, Komora CLLD, 26.2.2020

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
ÚNOR 2020
 MAS doposud ve venkovském území podpořily 760 projektů
(s právním aktem) za 1 190 mil. Kč (70 % alokace IP 2.3)


Alokace 151 MAS na SCLLD v OPZ od 6,81 mil. Kč do 47,5 mil. Kč



150 MAS vyhlásilo výzvy na 100 a více % své alokace na strategii
v OPZ, 1 MAS na 95 % alokace



U 2 MAS podpořeny projekty za 100 % alokace na strategii v OPZ (s
PA), celkem 5 MAS za 90 a více % alokace, 24 MAS za 75 % a více, 77
MAS za 50 % a více



27 MAS má 25 a méně % své alokace v právních aktech,
Sociální
podniky
8%

6 MAS doposud žádný projekt s PA,

Lokální zaměstnanost
20%

2 MAS nedohodnotily zatím žádný projekt


567 mil. Kč v ZOZ



111 mil. Kč po ZOZ před vydáním PA

Slaďování a péče
o děti
33%

Sociální
začleňování
39%
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
ÚNOR 2020

 Malé projekty, minimální hranice 400 tis. Kč, průměr 1,55 mil. Kč

 Schválené ZoR/ŽoP: 1 043 za 292 mil. Kč, tedy 17 % alokace
IP 2.3


U 22 MAS vyčerpáno 20 a více % z celkové alokace MAS
(max. 34 %)



U 74 MAS vyčerpáno 20 a více % z alokace podpořených
projektů MAS



Zatím ukončeno 20 projektů

 Podpořeno bylo doposud 17 231 účastníků

 Nyní ŘO OPZ vyhodnocuje predikce dočerpání výzvy pro MAS,
vyhlašování výzev MAS zastaveno
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE CLLD V OPZ
www.esfcr.cz/dobra-praxe-mas
 Případové studie:


Krámek s DOBROtaMy, Komunitní centrum Nové Hrady, Koordinace
sociální práce v mikroregionu CHOPOS, Letní příměstské tábory
s ČÁPEM

 Medailonky a „příběhy“

 Úspěchy projektů na mezinárodní konferenci CLLD (Brusel, 12/2019)


O krok napřed (MAS Hradecký venkov) – mezi „top 4“ projekty, Krámek
s DOBROtaMy (MAS Podhůří Železných hor) – speciální cena

 Sdílení zkušeností s multifondovým CLLD a ESF – prezentace ŘO
OPZ na ESF TWG (Brusel, 10/2019), studijní návštěva Chorvati
(10/2019)
 Návštěva ŘO OPZ u MAS Lašsko (6/2019), LEADERFEST,
konference Venkov
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Řídicí orgán OP ŽP (AOPK)

CLLD v OPŽP
NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE
26. – 27.2. 2020 BROUMOV

JAROSLAV CIHELKA

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

Ukončení výzev CLLD
Název opatření

Výzva ŘO

Ukončení příjmu žádostí

Prevence šíření a omezování
výskytu invazních druhů v
CHKO/NP

87. výzva

02. 01. 2020

Výsadba dřevin na nelesní
půdě v CHKO/NP

88. výzva

02. 01. 2020

Realizace ÚSES

127. výzva

06. 01. 2020

Protierozní opatření

127. výzva

06. 01. 2020

Sídelní zeleň

128. výzva

06. 01. 2020
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Celkový počet výzev MAS
344

159 výzev

185 výzev

53.8 %
neúspěšné výzvy

46.2 %
úspěšné výzvy
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„Přehled čerpání“
(průběžný stav)

Výzva ŘO
87. výzva

Celková
alokace výzvy
45 mil. Kč

„Vyčerpaná alokace“

„Nevyčerpaná
alokace“

3.522.286,- Kč (7,8 %)

41.477.714,- Kč

88. výzva

160 mil. Kč

35.459.705,- Kč (22,2 %)

124.540.295,- Kč

127. výzva

310 mil. Kč

70.071.097,- Kč (22,6 %)

239.928.963,- Kč

128. výzva

610 mil. Kč

164.606.655,- Kč (27,0 %)

445.393.345,- Kč
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Aktuálně

• 160 projektů v hodnocení MAS (FNaP, VH, výběr projektů):

-

1 projekt z 87. výzvy
17 projektů z 88. výzvy
31 projektů ze 127. výzvy
111 projektů ze 128. výzvy
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Aktuálně
• 17 projektů v Závěrečném ověření způsobilosti:
-

0 projekt z 87. výzvy
5 projektů z 88. výzvy
0 projekty ze 127. výzvy
12 projektů ze 128. výzvy
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Aktuálně
• 97 projektů po Závěrečném ověření způsobilosti předáno na ŘO
-

3 projekty z 87. výzvy (všechny prošly)
28 projektů z 88. výzvy (8 vyřazeno z procesu hodnocení)
18 projekty ze 127. výzvy (5 vyřazeno z procesu hodnocení)
48 projektů ze 128. výzvy (3 vyřazeny z procesu hodnocení)

„Úspěšnost“ projektů v ZOZ:

83,5 % - 16 projektů neprošlo

Celková chybovost: 94,8 % - 5 projektů bez připomínek
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Děkuji za pozornost
RNDr. Jaroslav Cihelka, Ph.D.
tel.: 283 069 208
mob.: 730 573 467
e-mail: jaroslav.cihelka@nature.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

Přestávka

CLLD v programovém období 21+

MMR–ORP k CLLD 21+
Richard Nikischer

CLLD 21+ – úvod
• Příprava nástroje na pracovní úrovni pokračuje v rámci jednání Platformy CLLD
• Postupujeme od začátku – proces registrace a kontroly MAS, tj. "standardizace" MAS (metodika +
technické řešení) – obsah a struktura strategií + proces hodnocení a schvalování strategií
(metodika + technické řešení) – hodnocení projektů v programech
• Konkrétní zjednodušení
• Základní rámec – Obecné nařízení a nařízení k fondům / SP SZP – pořád možnost změn –
problém, pokud dojde ke změnám "v průběhu hry" v ČR (ČR v evropském kontextu napřed)
• Národní metodika – Metodický pokyn pro využití IN v p. o. 2021–2027 (MPIN 2)
• úprava průřezových prvků implementace (obsah a struktura strategií, hodnocení, schvalování
a změny strategií, monitoring a evaluace, "standardizace" MAS, ...)
• část hotovo – první procesy – standardizace MAS a tvorba strategií CLLD – Metodické
stanovisko k MPIN č. 12

CLLD 21+ – úvod
•

Podpora integrovaných projektů CLLD – IROP 2, Strategický plán SZP, OP Z+, OP ŽP

•

OP TAK? Předpoklad využití MAS na animační činnosti ve vztahu k MSP, diskuse ohledně možnosti
zapojení do CLLD pokračuje

•

Pokračuje diskuse o podpoře provozu a činností MAS (včetně míry spolufinancování) – přechod
podpory z IROP na OP TP, celková alokace podpory, spolufinancování v rámci jednotlivých typů regionů
atd.

•

Milníky pro 2020 (rámcový předpoklad)
•

Účinnost MS č. 12 – v nejbližších dnech

•

Zahájení procesu standardizace MAS – duben 2020

•

Hodnocení koncepční části strategií CLLD – podzim 2020

•

1. verze MPIN 21+ – léto 2020 (k CLLD zejména obsah MS č. 12 + proces hodnocení
a schvalování koncepční části SCLLD)

CLLD 21+ – CLLD v ÚDOP
OP

Dohoda o implementaci CLLD

IROP 2

5.2 Podpora integrovaného, sociálního a hospodářského rozvoje
a rozvoj kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti
v jiných než městských oblastech

OP TAK

Témata k dořešení

1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií
• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních
technologií v podnicích
1.2 Využití přínosu digitalizace pro občany, podniky a vlády
2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
• Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku
a růstu MSP …
• Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku …
3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik
a odolnosti vůči katastrofám

CLLD 21+ – CLLD v ÚDOP
OP

Dohoda o implementaci CLLD

Není rozhodnuto, ve kterých tématech budou vyhlašovány specifické
výzvy pro MAS, a ve kterých bude role MAS animační.

OP ŽP
OP Z+

Témata k dořešení

2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné
příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

Počet podpořených MAS v rámci SC 2.1

MS č. 12 – strategie CLLD 21+
• Východiska struktury a obsahu budoucích SCLLD – návrh Obecného nařízení,
základní principy strategického plánování a řízení regionálního/územního rozvoje,
zkušenosti z období 2014–2020, včetně výsledků procesní evaluace
implementace CLLD, diskuse partnerů
• Jednodušší SCLLD, jejichž tvorba (a následná kontrola) by vyžadovala menší
množství vstupů
• Analýza rozvojových potřeb, Akční plán – nejdůležitější části, jejichž tvorba bude
vyžadovat největší množství vstupů (nelze je prostě "převzít" ze stávající
strategie)

• Postupný sběr informací pro Analýzu rozvojových potřeb, důraz na potřeby
vyplývající z kvalitativního "šetření" v území (viz i focus groups realizované v rámci
mid-term evaluací)

MS č. 12 – strategie CLLD 21+
•

2 základní části strategie
»

»

Koncepční část

•

Popis území MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

•

Analytická část

•

Strategická část

•

Implementační část

Akční plán
•

•

Jednotlivé programové rámce ("fyzicky" samostatné dokumenty)

Praktické důvody k rozdělení do 2 částí
»

Načasování – rozdílná doba přípravy a schvalování

»

Rozdílní schvalovatelé (Koncepční část – garant MMR–ORP, Akční plán – garant ŘO, celek – garant
MMR–ORP)

»

Provázanost obou částí zajištěna přes opatření Strategického rámce (součást Koncepční části)
a opatření Akčního plánu – opatření Akčního plánu jsou podmnožinou opatření Strategického rámce

MS č. 12 – strategie CLLD 21+
KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD
•
•

•

Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
Analytická část
» Socioekonomická analýza – nepovinná část
» SWOT analýza – nepovinná část
» Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS
Strategická část
» Strategický rámec – stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření, včetně schématu
hierarchie cílů
» Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
» Popis integrovaných rysů strategie
» Popis inovativních rysů strategie – nepovinná část

MS č. 12 – strategie CLLD 21+
•

Implementační část
»
»
»
»
»

Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Popis animačních aktivit
Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce –
nepovinná část
Popis monitoringu a evaluace strategie
Analýza rizik – nepovinná část

• Přílohy povinné – Čestné prohlášení

• Doporučený rozsah Koncepční části strategie: 22 stran A4 (doporučený rozsah stanoven
i na úrovni jednotlivých kapitol)
• Maximální rozsah Koncepční části strategie: 45 stran A4

MS č. 12 – strategie CLLD 21+
AKČNÍ PLÁN SCLLD
• Rozdělený do jednotlivých Programových rámců (PR)
•

•

•

Každý PR obsahuje konkrétní opatření/fiche
»

Vazba na opatření ze Strategického rámce SCLLD

»

Jedno opatření/fiche PR může naplňovat i více opatření Strategického rámce jednoho
spec. cíle, vazba opatření/fiche PR na opatření Strategického rámce musí být jasně
definována

Jednotlivá opatření/fiche
»

Vazba na SC OP, vazba na opatření Strategického rámce

»

Možné typy aktivit / oblastí podpory, příjemci dotace, definice příp. klíčových projektů

»

Detailnější parametry PR stanoví příslušné ŘO

Finanční plán a plán indikátorů pro PR (pouze v MS)

MS č. 12 – kontrola dodržování standardů MAS
Výchozí podmínky
•

Proces "standardizace MAS" realizoval SZIF pro MZe v letech 2014 – 2015
(resp. 01/2016) jako jednorázový proces v souladu s usnesením vlády č.
368 ze dne 21. května 2014.

•

Poznatky z praxe ukázaly, že je potřeba hlásit změny údajů (zejm. složení
povinných orgánů) a kontrolovat dodržování standardů průběžně.

•

Vazba na projekt na podporu provozních a animačních nákladů MAS ze SC
4.2 IROP – sankce za nedodržení podmínek standardizace (aktuálně
upřesněno vydáním závazného stanoviska ŘO IROP č. 16)

•

Návrh obecného nařízení pro příští období

MS č. 12 – kontrola dodržování standardů MAS
•

5 okruhů "standardů":
» MAS a partneři MAS – otevřené místní partnerství, zařazení MAS do sektorů
a zájmových skupin dle převažující činnosti
» Orgány MAS – povinné orgány, kompetence

» Území působnosti MAS – spojité území, kontinuita pravidel populační velikosti území
MAS a organizační struktury MAS – 10 000–100 000 obyvatel /mimo měst nad 25 000
obyv./, max. 2000 obyv. /člen/partner MAS
» Institucionalizace MAS – 3 právní formy – spolek, organizační složka o.p.s., ústav,
na právní formě závisí vnitřní struktura p.o. (orgány MAS)
» Kancelář MAS – vedoucí pracovník /manažer/ pro realizaci SCLLD v pracovně právním
vztahu, zveřejňování informací na web. stránkách

MS č. 12 – kontrola dodržování standardů MAS
•

Kontrolu bude zajišťovat MMR–ORP v monitorovacím systému MS2014+
(modul pro správu údajů MAS), předpoklad zahájení procesu – 2. Q 2020

•

Výzva bude zveřejněna 20 PD (zde ještě možnost změny) před zahájením
kontroly

•

Zjednodušení a zautomatizování registrace MAS a kontroly –
automatické kontroly na straně ISKP před podáním – zjednodušení práce pro
MAS i MMR

•

Zakladatelské dokumenty budou kontrolovány MMR–ORP v nezbytném
rozsahu (u nových MAS, v případě větších změn)

MS č. 12 – kontrola dodržování standardů MAS
Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS

Formulář vychází z Metodiky pro standardizaci MAS

CLLD v programovém období 21+
Zástupci ŘO

Řídicí orgán IROP

ŘO IROP
CLLD v IROP 2021 - 2027
Datum: 26. 2. 2020
15. zasedání NSK – Komora CLLD
Broumov

Návrh priorit IROP 2021-2027
Priorita

Název priority

Priorita 1

Zlepšení výkonu veřejné správy

1

Priorita 2

Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a
obcí, ochrana obyvatelstva

2

Priorita 3

Rozvoj dopravní infrastruktury

3

Priorita 4

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury

4

Priorita 5

Komunitně vedený místní rozvoj a
rozvoj kulturního dědictví

5

Priorita 6

Technická pomoc

Cíl politiky

Návrh rozdělení alokace v IROP

Cíl politiky/priorit

CP 1 – priorita 1

CP2 – priorita 2

CP 3 – priorita 3

CP 4 – priorita 4

CP 5 – priorita 5

Specifický cíl

Téma

Fond

Podíl priority na
celkové alokaci
(%)

Podíl alokace SC na
celkové alokaci OP
(%)

19 %

19 %

SC 1.1

eGovernment

EFRR

SC 2.1

Městská mobilita

EFRR

SC 2.2

Veřejná prostranství

EFRR

SC 2.3

IZS

EFRR

SC 3.1

Silnice

EFRR

SC 4.1

Vzdělávání

EFRR

SC 4.2

Sociální infrastruktura

EFRR

SC 4.3

Zdravotnictví

EFRR

SC 5.1

Kultura a cestovní ruch

EFRR

SC 5.2

CLLD

EFRR

18 %
31 %

8%

5%
6%

6%
12 %

29 %

8%
8%

15 %

7%
8%

Specifický cíl 5.2 Komunitně vedený místní rozvoj
• Bezpečnost v dopravě (např. chodníky, lávky, mosty, retardéry, semafory…)
vč. rekonstrukcí místních komunikací
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární
zbrojnice, požární technika, zdroje požární vody v obcích)
• Modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin
• Základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
• 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

Změny CLLD v IROP 2021 - 2027
Témata IROP 2021 – 2027 navazují na současný IROP
Nová témata: regenerace veřejných prostranství obcí a měst; veřejná infrastruktura
pro cestovní ruch
Co v IROP nebude: územní plánování; sociální podnikání; režijní a animační výdaje
MAS
• Podpora už nebude 95 % z EU jako v IROP 2014-2020, nově podpora podle
kategorie regionů 70 % nebo 55 % z EU jako u individuálních projektů
• Vpuštění CLLD do odlišných aktivit - širší možnosti oproti individuálním projektům
• Vymezením aktivit a dalšími nástroji maximálně eliminovat případné překryvy mezi
nástroji územní dimenze a individuálními projekty
• Nastavením požadavků na obsah integrované strategie minimalizovat formální
změny v průběhu její realizace
• Zjednodušení implementace
• Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se
žadateli

• Eliminace činností souvisejících s administrací projektů
• Implementace obdobná aktuálnímu procesu IPRÚ – v roli nositele posuzování
souladu projektového záměru s integrovanou strategií

Děkuji za pozornost

Řídicí orgán PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

Fotografie použitá na základě
licence od Shutterstock.com

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

navržený rozpočet pro EZFRV - 1,81 mld. EUR
finalizace analýz pro ex –ante hodnotitele
analýza finančních nástrojů
přechodné období
předpoklad předložení Strategického plánu do vlády – 2020
předpoklad předložení Strategického plánu EK – 2020

LEADER, RESP. CLLD

•
•
•
•
•

pro PRV povinný podíl 5 % z nařízení
specifický cíl H)
jednání s ostatními resorty o nastavení rozhraní
snaha o zjednodušení administrace
občanská vybavenost v SZP pouze přes MAS

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.

Řídicí orgán OP Z

PŘÍPRAVA CLLD 21+ V OPZ
Ing. Renáta Kučerová
NSK, Komora CLLD, 26.2.2020

PŘÍPRAVA CLLD 2021+ V OPZ

 Pokračování podpory CLLD v „OPZ 21+“


CLLD ukotveno ve 3. verzi OP (11/2019)

V rámci priority 2 Sociální začleňování
Předběžná alokace 1,5 % OP
Výběr MAS ke spolupráci
Zjednodušení procesů implementace na všech
úrovních
 Zjednodušené metody vykazování
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PŘÍPRAVA CLLD 2021+ V OPZ
 Aktivity šité na míru venkovu


Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující
jejich zapojování se do života v obci/ komunitě - podpora komunitní
(sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních
center



Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení
kompetencí obcí



Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné
pomoci, sousedské výpomoci, podpora dobrovolnictví a
mezigenerační výměny



Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí
hospicové péče



Zaměstnanostní programy



Posilování rodinných vazeb



Vzdělávací a edukační aktivity
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PŘÍPRAVA CLLD 2021+ V OPZ
 Cílové skupiny


děti a dospívající



rodiny s dětmi



dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním



osoby v postproduktivním věku a senioři



pečující osoby



osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení



osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace



nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu
práce



odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí,
dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů



participující členové komunity
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PŘÍPRAVA CLLD 2021+ V OPZ

 Kulatý stůl – oponentní skupinka expertů z MAS
(leden 2020)
 Chystáme informativní semináře pro všechny
MAS k zaměření podpory CLLD 21+ (jaro 2020)
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Řídicí orgán OP ŽP

Řídicí orgán OP PIK

CLLD v programovém období 21+
Zástupce NS MAS ČR

PŘÍPRAVY NA CLLD
V OBDOBÍ 2021-27
26. 2. 2020, BROUMOV
15. NSK, KOMORA CLLD

CLLD 2020+ / rizika a problémy
- problematika národního spolufinancování a financování ex-ante
- snaha o zúžení počtu MAS v některých OP (např. OPZ+)
- hrozba zvyšování disparit / „rich get richer“

- „bílá místa“ z důvodu příliš striktního vymezení demarkační linie
- MAS na hranici méně rozvinutých a přechodových regionů
- nevyužití potenciálu metod zjednodušeného vykazování (SCO)
◦ 11. 6. 2020 (TBC), Brusel - Workshop ENRD – možnost účasti
zástupců ŘO

Přípravy CLLD v IROP
- vymezení podporovaných aktivit průběžně konzultováno,
částečné rozšíření dle požadavků NS MAS
- zbývá dořešení vymezení některých aktivit
◦ požadavky na intenzitu dopravy/nehodovost v dopravě
◦ podporované aktivity v MŠ/ZŠ
◦ riziko bílých míst při vymezování vůči PRV

- požadavek na posílení alokace SC 5.2 v rámci IROP z 8% na min. 10%
- pozor na vymezení CLLD : ITI : RAP : IP
- spolupráce zástupců KS MAS na Roadshow IROP 2021-27
v krajských městech

Přípravy CLLD v SZP
- vymezení podporovaných aktivit zatím jen velmi obecné
- požadujeme větší otevřenost
a redukci počtu fichí = možnost kombinace aktivit
- kompletní revize podpory projektů spolupráce MAS
◦ nutno zachovat podporu národní i mezinárodní spolupráce
◦ nutné od počátku zvolit jiný (otevřenější) přístup ze strany ŘO
◦ pravidla mezinárodní spolupráce připravit s ohledem
na možnosti reálného zapojení MAS z ostatních států EU

- diskuse o možnosti posílení alokace z povinných min. 5% na 8%

Přípravy CLLD v OPZ+
- vymezení podporovaných aktivit průběžně konzultováno,
výsledný návrh MPSV odpovídá potřebám MAS
- požadavek na zvýšení alokace pro CLLD v OPZ+
◦ silná podpora subjektů z území v rámci připomínkování návrhu PD OPZ+

- zvažovaná redukce počtu podpořených MAS
◦
◦
◦
◦

riziko nevhodného zacílení
zvýšení rozdílů mezi regiony (75 vs. 104 MAS)
soutěživost mezi MAS namísto spolupráce a sdílení zkušeností
problematický způsob výběru

Přípravy CLLD v OPŽP
- oboustranný zájem o pokračování spolupráce
- těžiště v animaci
- vymezení podporovaných aktivit zatím ještě není ukotveno

- nutné upřesnit způsob implementace

Přípravy CLLD v OPTAK
- vysoký zájem MAS o zapojení k podpoře MSP
setkává se se zájmem MPSV,
ale také s obavami z velkého počtu projektů
- vymezení podporovaných aktivit zatím ještě není ukotveno

- nutné upřesnit způsob implementace

Spolupráce MAS na OPJAK
- pokračování MAP i v dalším období
◦ převzetí animace šablon
◦ nové téma pro MAPy: celoživotní vzdělávání

Režijní náklady MAS / OPTP
- analýza struktury stávajících rozpočtů MAS na režijní náklady
◦
◦
◦
◦

84% osobní výdaje
9% provoz kanceláře pronájem, energie, materiál, pošta, tlf, internet, cestovné, PHM, …
7% služby účetnictví, audit, propagace, vzdělávání, externí služby, …
1% majetek, vybavení

- návrh systému indikátorů pro měření aktivity MAS – možnost
vazby na uvolňování alokace a zjednodušené vykazování
- doporučení k úpravám vzorce na rozpočítání alokace mezi MAS
- návrh způsobu etapového financování
- požadavek navýšení spolufinancování na 100%

Režijní náklady MAS / OPTP
- analýza struktury stávajících rozpočtů MAS na režijní náklady
◦
◦
◦
◦

84% osobní výdaje
9% provoz kanceláře pronájem, energie, materiál, pošta, tlf, internet, cestovné, PHM, …
7% služby účetnictví, audit, propagace, vzdělávání, externí služby, …
1% majetek, vybavení

- návrh systému indikátorů pro měření aktivity MAS – možnost
vazby na uvolňování alokace a zjednodušené vykazování
- doporučení k úpravám vzorce na rozpočítání alokace mezi MAS
- návrh způsobu etapového financování
- požadavek navýšení spolufinancování na 100%

CO MŮŽE CLLD PŘINÉST?

Čím (ne)můžeme pomoct – doplním
ilustrační foto

SHRNUTÍ / NÁVRH USNESENÍ
NSK vyzývá MMR, MZe, MPSV, MŽP a MPO k upřesnění
podporovaných aktivit pro CLLD v PO 2021-27, přičemž
upozorňuje na riziko případných „bílých míst“ vzniklých
při preventivních řešení případných překryvů.
NSK vyzývá ŘO OPZ+ k revizi záměru selektivního výběru MAS
a doporučuje zajistit systémové pokrytí venkovského území
v novém programovém období, a to na základě komunitou
definovaných potřeb ve strategiích CLLD.

SHRNUTÍ / NÁVRH USNESENÍ
ÚZEMNÍ PARTNEŘI
- požadují, aby v programovém období 2021 – 2027 byla stejná
míra kofinancování ze státního rozpočtu jako v současném
programovém období 2014 – 2020,
- požadují, aby Ministerstvo financí řešilo problém kofinancování
projektů neziskových organizací ze státního rozpočtu
až do výše 95 % u investičních a až 100 % u neinvestičních
způsobilých výdajů těchto projektů,
- požadují, aby bylo zajištěno financování administrace IN a RAP
ve výši 100 % mimo jiné z důvodu zajištění nezávislosti těchto
orgánů.

připravované celostátní akce
27. – 28. 4. 2020 infoseminář pro MAS k CLLD 21+
a Valná hromada NS MAS
Nové Město nad Metují
27. – 29. 5. 2020 LEADERfest Kutná Hora
15. – 18. 9. 2020 LINC Šumperk a okolí
21. – 24. 9. 2020 Národní konference VENKOV
Žďár nad Sázavou

DĚKUJI ZA POZORNOST

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

Koncepce rozvoje venkova
Richard Nikischer

Koncepce rozvoje venkova obecně
• Potřeba koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR – různorodé,
ale spojují je některé společné rozvojové problémy a potřeby

• Jednotná koncepce rozvoje venkovských oblastí – jasná vize a cíle
• Základní koncepční materiál pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany
MMR
• Rozpracovává územní dimenzi podpory regionálního rozvoje ve vztahu
k venkovu, a to i s ohledem na různorodost venkova
• KRV projednávána a připomínkována v rámci PS pro rozvoj venkova RVUR
• KRV schválena usnesením vlády č. 36 z 13. ledna 2020

Koncepce rozvoje venkova obecně
• Implementace řešena prostřednictvím samostatných prováděcích dokumentů –
zejména Akčních plánů SRR ČR 21+, okrajově jiných (jmenovitě AP Adaptační
strategie – některé aktivity v oblasti ŽP)

• Na úrovni AP SRR ČR 21+ Koncepce základem pro stanovení aktivit pro rozvoj
venkova, včetně jejich územní dimenze
• Jeden organizační útvar – nastavení koncepce rozvoje (KRV) → detailů
implementace (AP SRR) → správce důležitých implementačních nástrojů (CLLD,
PRR19+)
• Platnost 2021–27 (v souladu s programovým obdobím EU a SRR) – možnost
dřívější aktualizace – významné změny 1) v socioekonomických podmínkách,
2) v nastavení regionální politiky státu (SRR ČR21+)

Struktura a obsah KRV









Úvod
Definice venkova (vymezení zájmového území Koncepce)
 Diskuze vymezení venkova
 Vymezení zájmového území Koncepce
Analytická část
 Socioekonomická situace venkova (obyvatelstvo/vybavenost/hospodářství → syntéza)
 Typologie venkova
 Analýza problémů a potřeb venkova (3 šetření problémů a potřeb → syntéza)
Strategická část
 Principy a cíle rozvoje venkova na nadnárodní úrovni
 Vize a strategické cíle rozvoje venkova ČR
 Specifické cíle a aktivity rozvoje venkova ČR
Implementace
 Aktéři rozvoje venkova – implementační subjekty
 Hlavní nástroje rozvoje venkova
Přílohy

Kam chceme venkov dostat (Strategická část)
„V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se
říká, že se v něm dobře žije“
Dosáhneme naplnění díky zajištění:
1. dostatečné infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel,
2. výkonné, stabilní a diverzifikované ekonomice venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova,
3. zdravému, rekreačně atraktivnímu, biologicky rozmanitému a klimaticky stabilnímu životnímu
prostředí venkova,
4. populace venkovských oblastí charakteristické vysokým lidským a sociálním kapitálem zajišťujícím
dynamický endogenní rozvoj.

Složky plánu

Další postup
• Promítnutí aktivit KRV do AP SRR ČR 21+, rozpracování
• Vhodné promítnutí aktivit KRV do příslušných sektorových
strategických/prováděcích dokumentů
• V souladu s prováděcími dokumenty usměrňovat podobu nástrojů
realizace
• Položení základů pro vyhodnocování KRV – projekt
na vypracování vstupní evaluační studie

• Publicita KRV, zlepšování image venkova

Různé

Navrhovaná usnesení

Komora CLLD – návrh usnesení
NSK vyzývá:
MMR, MZe, MPSV, MŽP a MPO k definování podporovaných
aktivit pro CLLD v programovém období 2021–2027, včetně
jasných rozhraní mezi programy, a to do 30. 6. 2020.

Komora CLLD – návrh usnesení
NSK vyzývá:
MPSV k podpoře všech programových rámců strategií CLLD
předložených do OP Z+, které splní podmínky hodnocení,
a to bez předem stanoveného omezení počtu podpořených
strategií CLLD.

Shrnutí závěrů
Zdeněk Semorád

Další program – prohlídka Broumovského kláštera / návštěva
místního pivovaru Opat

Od 17.30 prohlídka kláštera
/
17:15 přemístění se do pivovaru

Další program
večeře
» Registrace 9:00 – Společná
9:30
Dřevník

1. den jednání – 26. února 2020
19:00 – 22:00

Další program
Plenární
– 27. února 2020
» Registrace
9:00 –zasedání
9:30
Registrace sál Dřevník
9:00 – 9:30

Jednání
9:30 – 14:00

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

