
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Národní stálá konference
plenární zasedání

Hradec Králové, 6. září 2017



Program

9:00 – 9:30 Registrace (coffee break)

9:30 – 9:35 Úvod

9:35 – 9:40 Aktualizace statutu NSK

9:40 – 10:10 Příprava Strategie regionálního rozvoje 21+

10:10 – 10:30 Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020

10:30 – 10:45 Kontrola usneseni z 6. zasedání NSK

10:45 – 11:55 Shrnutí jednání komor NSK

11:55 – 12:15 Přestávka (coffee break)



Program

12:15 – 12:30 Informace o pokroku implementace CLLD z pohledu NS MAS

12:30 – 13:00 Vystoupení řídicích orgánů

13:00 – 13-20 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

13:20 – 14:00 Závěr

14:00 – 15:30 Oběd



Aktualizace statutu NSK

Klára Dostálová



Aktualizace Statutu NSK

• Aktualizace v návaznosti na usnesení NSK-17/2017 – přijetí role Národní koordinační
skupiny
• Rozšíření členské základny o stávající stálé hosty NSK zastupující ministerstva

financí, kultury, vnitra a zdravotnictví,
• doplnění o zástupce ministerstev obrany, spravedlnosti a zahraničních věcí.

• Nad rámec usnesení navrženo MMR-OSMS jako stálý host



Usnesení NSK-18/2017 

Národní stálá konference 

I. schvaluje aktualizaci statutu NSK,

II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut ministryni pro místní rozvoj 
k podpisu a informovat členy NSK o jeho vydání rozhodnutím 
ministryně.



Usnesení NSK-17/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí svou novou roli Národní koordinační skupiny v rámci procesu 
tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 21+,

II. schvaluje rozšíření členské základny o stávající stálé hosty NSK zastupující 
ministerstva financí, kultury, vnitra a zdravotnictví 
a doplnění o zástupce ministerstev obrany, spravedlnosti a zahraničních věcí,

III. ukládá sekretariátu NSK zpracovat aktualizaci statutu NSK ve smyslu bodu I a II 
tohoto usnesení.

Splněno



Příprava Strategie regionálního rozvoje 21+

David Koppitz



Tvorba Strategie regionálního rozvoje 21+ 

Schéma řízení přípravy SRR



Postup prací na SRR 2021+

• Jednání Pracovní skupiny k SRR proběhlo v lednu a březnu.
• Jednání územních pracovních skupin (regionální, pro venkov, urbánní) proběhlo v průběhu června a

července.
• Dne 14. srpna byl rozeslán pracovní analytický podklad k připomínkování členům pracovních skupin

(s termínem do 29. srpna) – k tomuto podkladu evidujeme zhruba 300 připomínek od členů
pracovních skupin.

• V průběhu července a srpna byly v rámci interního týmu MMR rozpracovány návrhy tzv.
problémových stromů – problémové stromy budou součástí SRR 2021+ a budou vstupem pro
nastavení návrhové části.



Harmonogram dalších prací (pro rok 2017) na SRR 2021+

Září 2017
• Zapracování připomínek k analytickému podkladu – rozeslání upravené verze (29.9.)
• Rozeslání prvního návrhu problémových stromů (29.9.)
Říjen 2017
• Připomínkování problémových stromů a analytického podkladu ze strany pracovních skupin
Listopad 2017
• Další jednání územních pracovních skupin
Prosinec 2017
• Další jednání Pracovní skupiny SRR 21+ a Koordinační skupiny SRR 21+



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu 1

Ekonomický rozvoj v regionálním pohledu
• Nadále problematická je nízká míra ekonomického růstu strukturálně postižených krajů a jejich trvalé

zaostávání za nejvyspělejšími regiony ČR.
• Regiony s nejvyšším růstovým potenciálem pro VaV aktivity mají rezervy spojené s nedostatečně

rozvinutým potenciálem regionálních inovačních systémů.
• V české ekonomice dlouhodobě převládají firmy, které jsou v pozici dodavatelů nižších řádů, což může

dlouhodobě znamenat hrozbu pro konkurenceschopnost ekonomiky.

Kvalita života a občanské společnosti
• Celkově pouze tři kraje vykazují po celé sledované období 2005-2015 kladné migrační saldo – Středočeský,

Jihomoravský a Jihočeský kraj.
• Nejvyšší podíl osob ohrožených chudobou v českých regionech vykazuje Moravskoslezsko (16,9 %) a kraje v

rámci regionu Severozápad (16 %).



Vybrané předběžné výsledky z analytického podkladu 2

Sítě
• Existují regionální rozdíly v kvalitě napojení regionů na páteřní silniční síť, které se daří zlepšovat jen

pozvolna.
• Nedostatečná dopravní obslužnost negativně ovlivňuje rozvoj obcí, týká se zejména malých obcí v

periferních oblastech a na hranicích krajů, převážně na území Čech.

Kvalita prostředí
• Dopady sucha se mohou projevovat i výrazným poklesem ročních odtoků řek, zvláště v oblastech jižní

Moravy a v oblasti středních severozápadních Čech nebo i v povodí ve vyšších polohách (např.
Českomoravská vrchovina).

Veřejná správa a regionální rozvoj
• Doposud není jednoznačná vazba mezi SRR a SRK --- SRR by měla krajům doporučit priority, které kraje

následně rozpracují.



Kategorizace území pro účely analytického podkladu SRR



Východiska pro návrhovou část - 1

Charakter dokumentu
• SRR musí být respektovaným dokumentem v oblasti regionálního rozvoje.
• Analytická část musí být stručná, problémově orientovaná a jednoznačně navázaná na návrhovou část.
• SRR by měla mít silnou implementační část. Implementační část SRR by měla stanovit rámec spolupráce

resortů a krajů při naplňování stanovených cílů.
• Klíčová bude následně role Akčního plánu SRR, který bude plnit roli implementačního dokumentu, jež musí

být přizpůsoben finančním prostředkům jiných subjektů.
• SRR by měla vytvořit rámec pro další rozvoj ex-ante hodnocení územních dopadů velkých projektů, strategií a

politik (nástroj Territorial Impact Assessment).

Restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
• SRR by měla být v souladu se Strategií a Souhrnnými akčními plány restrukturalizace strukturálně postižených

krajů.

Územní plánování
• SRR musí být navázána na Politiku územního rozvoje a to zejména ve smyslu typologie území.



Východiska pro návrhovou část - 2

ČR 2030
• SRR by měla vycházet ze Strategického rámce ČR 2030 a zpřesňovat jej v tématech se silnou územní

dimenzí. SRR by neměla být všeobjímající a měla by se zaměřit na témata, která mají významný
regionální/územní rozměr.

Kohezní politika
• SRR musí být provázána s Kohezní politikou po roce 2021, ta však musí být „jen“ jedním z nástrojů

naplňování cílů SRR. Cíle SRR nesmí kopírovat oblasti financovatelné z evropských fondů.

Národní dotační tituly
• SRR by měla poskytovat podklad pro intervence státu – územní dimenzi sektorových politik. SRR

musí definovat požadavky vůči národním dotačním titulům (zejména k jejich územní dimenzi).

Spolupráce s kraji
• SRR by měla v návrhové části dávat krajům rámcové pokyny pro zaměřování krajské podpory --- kraje

by si následně měly zvolit, která konkrétní opatření zvolí.



Usnesení NSK-19/2017 

Národní stálá konference (Národní koordinační skupina)

I. bere na vědomí pokrok při přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 
2021+. 



Příprava budoucí podoby politiky 
soudržnosti po roce 2020

Olga Letáčková



Co bude mít zásadní vliv na období po r. 2020

• Brexit

• Nové výzvy  - migrace, bezpečnost, obrana, globalizace, sociální Evropa

• Tlak na hlubší integraci

• Politický vývoj (volby v ČS a do evropských institucí)

• Euro a kohezní skepse

• Komunikace dosažených výsledků a naplněných cílů (implementace ESIF)



EU na křižovatce …



Příprava období po roce 2020 na EU úrovni

V4+4: setkání ministrů (Praha 01/2016, Ostrava 06/2016, Varšava 03/2017, Varšava 03/2017) 
 politika soudržnosti je fundamentální investiční politikou EU; formování názoru 8 zemí 

MT PRES: 
 Jednání vrchních ředitelů (duben 2017) = nutnost zjednodušení, možnosti harmonizace, zlepšení 

komunikace a zviditelnění.

 Rada pro obecné záležitosti (duben 2017) = první politická diskuze; zlepšení komunikace a přiblížení PS 
občanům EU.

 Neformální jednání ministrů (červen 2017) = zachování PS pro všechny regiony, nutnost dalšího 
zjednodušení, diferencovaný přístup.

EU: Sedmé kohezní fórum (červen 2017) = potřeba silné politiky soudržnosti i do budoucna s adekvátním 
rozpočtem a se zaměřením na všechny regiony EU

Reflection paper k rozpočtu (červen 2017); k ni byla za ČR vytvářena rámcová pozice.

HLG (červenec 2017) = klíčová doporučení do 5 oblastí PS



Příprava období po roce 2020 na národní úrovni

• Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti

 Cíl: jednotný názor ČR na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit aktivní zapojení ČR do 
debaty o budoucnosti politiky soudržnosti EU po roce 2020 

 Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po r. 2020 (červenec 2017)  - projednání s partnery 

 Materiál předložen do meziresortního připomínkového řízení, celkem vypořádáno 150 připomínek 

 Předložení vládě v září 2017 – bez rozporu

 Jednotlivá témata: Sdílené řízení, Propojování ESIF s dalšími programy EU, Tematická koncentrace, 
Předběžné podmínky, Specifická doporučení Rady, Finanční nástroje, Výkonnostní rámec a pravidlo 
n+3, Makroekonomické kondicionality, Zjednodušené metody vykazování, Územní dimenze, EÚS –
Evropská územní spolupráce



Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti –
územní dimenze

Předběžná pozice ČR:

• jednotná pravidla pro všechny ESI fondy;

• zjednodušení kontrolních postupů, měření dopadů a výsledků;

• zachování, metodické slaďování a další rozšiřování využití urbánních integrovaných 
nástrojů s dopadem na funkční celky v území;

• multifondové financování integrovaných územních investic;

• silný integrovaný charakter urbánních projektů;

• zachování CLLD;

• větší soulad zacílení OP s regionálními a lokálními rozvojovými potřebami;

• multizdrojové financování.



Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti –
Evropská územní spolupráce

Předběžná pozice ČR:

• zachovat princip tematické koncentrace u programů EÚS; 

• umožnit podporovat aktivity typické pro přeshraniční spolupráci;

• více reflektovat specifika programů EÚS a tím vytvořit jednoznačná a stabilní pravidla pro 
jejich implementaci v nařízeních tvořících legislativní rámec politiky soudržnosti;

• zachovat dotační charakter podpory a systém Fondů mikroprojektů;

• alokace EK na programy Interreg přidělit přímo na program, resp. hranici, nikoli na členský 
stát;

• zařadit programy EÚS do režimu významných projektů společného evropského zájmu.



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 
2020

Základní cíl NKR: 
• identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020
• pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje v návaznosti na nové podmínky pro poskytování 

podpory ze strany EU. 

Klíčové dokumenty, které zpracování ovlivní:
• Evropská úroveň: VFR, nová nařízení k EU fondům 

• Národní úroveň: Strategický rámec ČR 2030, Národní program reforem, Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021-2030, rezortní a krajské strategické dokumenty atd.

Harmonogram
• předložení 1. návrhu dokumentu vládě ČR se předpokládá v první polovině roku 2018. 

Finální návrh by měl být předložen vládě ČR do poloviny roku 2019. 



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 
2020 – rámcová struktura

1
• Analýza dosavadního vývoje - obecná charakteristika, makroekonomická analýza, globální megatrendy, analýza 

strategických oblasti

2
• SWOT analýza - prognóza hlavních tendencí a budoucích trendů

3
• Vize a základní strategické směřování - logika intervence, struktura cílů, vize a globální cíl 

4
• Specifické cíle - podle potřeby a způsobu nastavení návrhové části

5
• Implementace plánu - předpokládané podmínky a nástroje finanční podpory z EU a komunitární programy atd.

6
• Příprava Dohody o partnerství a operačních programů



Indikativní harmonogram vybraných milníků k přípravě 
programového období 2020+ 

Září 2017

Datum Platforma pro projednání Věcné výstupy Předkládá

září Vláda ČR Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky 

soudržnosti po roce 2020

MMR

polovina září Projev o stavu Unie 2017 (předseda EK Jean-

Claude Juncker)

EK

26. - 27. září DG Cohesion Policy EE PRES

tbc. Informal Ministerial Cohesion Policy EE PRES

Říjen 

–

Prosinec

2017

říjen Sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti (Kohezní zpráva)

EK

23. - 24.října DG Territorial Cohesion a Urban EE PRES

15. listopad Rada pro obecné záležitosti (GAC) Politika soudržnosti EE PRES

prosinec Strategická zpráva dle čl. 53 odst. 2 obsahující 

shrnutí zpráv o pokroku

EK

4. - 5. prosince Jednání vrchních ředitelů odpovědných za 

politiku soudržnosti

HU PRES

Leden

2018

11. - 12. ledna Společná deklarace ministrů zemí V4+4

25. -26. ledna Neformální jednání ministrů odpovědných za 

kohezní politiku V4+4

HU PRES V4

Polovina 

roku 2018

červen Zveřejnění návrhu nového Víceletého 

finančního rámce (VFR)

EK



www.mmr.cz

www.dotaceEU.cz

Děkuji za pozornost



Kontrola usnesení z 6. NSK

Klára Dostálová



Národní stálá konference

I. doporučuje nejen nositelům / ZS ITI, ale i řídicím orgánům nadále 
spolupracovat s experty projektu MEDUIN II v rámci tematických 
konzultací.

Splněno

Usnesení NSK-1/2017 



Národní stálá konference

I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při 
přípravě výzev pro integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na 
přípravě hodnotících kritérií výzev ZS ITI.

Splněno

Usnesení NSK-3/2017 



Usnesení NSK-4/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje regionálním stálým konferencím konkrétně odůvodnit 
potřeby / požadavky území, aby byla vedena věcná diskuze o možném 
vypsání nových dotačních titulů či úpravách stávajících.

Plněno částečně



Usnesení NSK-5/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje resortům zohlednit územní dimenzi v dotačních titulech 
a zveřejňovat informace o podpořených projektech v IS CEDR III 
v dostatečném detailu, aby bylo možné územní dimenzi z národních 
dotačních titulů monitorovat a vyhodnotit.

Plněno částečně



Usnesení NSK-7/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá řídicí orgány k poskytování zpětné vazby na podněty RSK 
a poskytování informací o využití výstupů mapování RSK, a to zpravidla 
do 1 měsíce od obdržení podnětů či výstupů od sekretariátu NSK.

Plněno částečně



Usnesení NSK-8/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doplnit své 
zástupce do PS vzdělávání a zajistit nominaci zástupce NIDV.

T: 28. 4. 2017

Plněno částečně



Usnesení NSK-9/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá řídicí orgán OP ŽP

a. k zaslání dopisu všem krajům, kterým bude garantováno, že případné nenaplnění 
indikátoru z důvodu struktury podaných žádostí, který byl krajům stanoven ve 2. 
výzvě pro kraje v rámci SC 2.1, PO2 OPŽP, nebude sankciováno. T: 20. 4. 2017

b. ke zohlednění požadavku ad I. v rozhodnutí o poskytnutí dotace,

c. k co nejdřívějšímu zahájení jednání s kraji ohledně stanovení termínu pro 
vyhlášení výzvy, resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v 
rámci 2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP.

II. bere na vědomí nesouhlas krajů se způsobem stanovení termínu pro vyhlášení 
výzvy, resp. termínu pro příjem žádostí fyzických osob na úrovni krajů v rámci 
2. výzvy SC 2.1, PO2 OPŽP

Splněno



Usnesení NSK-10/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí doporučení RSK pro její další činnost,

II. ukládá sekretariátu NSK konkretizovat jednotlivá doporučení pro členy 
regionální komory NSK,

III. vyzývá členy regionální komory NSK ke zohlednění doporučení pro 
další činnost a informovat o provedených krocích na příštím zasedání 
NSK.

Splněno



Usnesení NSK-11/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje Národnímu orgánu pro koordinaci a ŘO, aby při přípravě 
příštího programového období zahrnuly do svých dokumentů koncept 
územní dimenze.

Splněno částečně



Národní stálá konference

I. doporučuje MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání 
připomínek a zapracování požadavků ŘO z fáze věcného hodnocení 
tak, aby nebylo nutno využít 3. vlny věcného hodnocení ŘO.

Neplněno

Usnesení NSK-13/2017 



Národní stálá konference

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

II. vyzývá ŘO a MMR–ORP, aby zajistily odpovídající personální kapacity 
k dokončení procesu hodnocení SCLLD.

Plněno částečně

Usnesení NSK-14/2017 



Národní stálá konference

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

Splněno

Usnesení NSK-15/2017 



Shrnutí jednání komory regionální

Klára Dostálová



Usnesení NSK-20/2017 

Národní stálá konference 

I. doporučuje členům NSK aktivně se zapojit do procesu evaluace územní 
dimenze a integrovaných nástrojů.



Usnesení NSK-21/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí výstupy z pracovních verzí aktualizovaných regionálních akčních 
plánů,

II. ukládá sekretariátu NSK 

a. projednat s příslušnými resorty a RSK výstupy RAP v podobě identifikace bílých 
míst a bariér čerpání z národních zdrojů,

b. projednat s příslušnými řídicími orgány a RSK výstupy RAP v podobě bariér 
čerpání a případných doporučení pro věcné i územní zacílení výzev. 
T: 31. 12. 2017



Usnesení NSK-22/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením 
RSK,

II. doporučuje členům regionální komory NSK postupovat při řešení 
usnesení RSK dle navrženého schématu.



Usnesení NSK-23/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí aktuální stav naplňování doporučení pro činnost RSK 
a NSK,

II. doporučuje dále členům regionální komory NSK pokračovat 
v naplňování rozpracovaných doporučení při své další činnosti.



Shrnutí jednání komory ITI a IPRÚ

František Kubeš



Usnesení Národní stálé konference č. NSK-24/2017 

Věc: Integrované nástroje ITI a IPRÚ

Národní stálá konference

bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů 
na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně 
informací od řídicích orgánů.

přílohy: bez příloh



Usnesení Národní stálé konference č. NSK-25/2017 

Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst

Národní stálá konference 

doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro 
integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev 
ZS ITI.



Usnesení Národní stálé konference č. NSK-26/2017 

Věc: Výzvy v OP PIK

Národní stálá konference 

vyzývá řídicí orgán OP PIK k vyhlášení výzev dle harmonogramu platného k 1. 9. 2017.



Shrnutí jednání komory CLLD

Andrea Daňková



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 

CLLD_16_01_028 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. 23.3.2017 3

CLLD_16_01_048 SERVISO, o. p. s. 24.3.2017 3

CLLD_16_01_114 MAS Hanácké Království, z.s. 24.3.2017 3

CLLD_15_01_227 MAS Bobrava, z.s. 29.3.2017 3

CLLD_15_01_050 MAS Achát z.s. 3.4.2017 3

CLLD_16_02_004 MAS Říčansko o.p.s. 3.4.2017 3

CLLD_16_01_090 MAS Strážnicko, z.s. 7.4.2017 2

CLLD_15_01_259 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. 13.4.2017 3

CLLD_16_01_062 NAD ORLICÍ, o.p.s. 13.4.2017 3

CLLD_16_01_093 Podhorácko, o.p.s. 13.4.2017 3

CLLD_16_01_044 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. 25.4.2017 3

CLLD_16_01_156 MAS Hanácký venkov, z. s. 25.4.2017 2

CLLD_16_01_157 MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 2.5.2017 3

CLLD_16_01_137 MAS Východní Slovácko, z.s. 5.5.2017 3

CLLD_15_01_234 MAS České středohoří, z.s. 9.5.2017 3

CLLD_16_01_167 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 9.5.2017 3

CLLD_16_01_054 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. 12.5.2017 3

CLLD_16_01_088 Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. 12.5.2017 3

CLLD_16_01_089 Bystřička, o.p.s. 19.5.2017 3

CLLD_16_01_145 MAS Královédvorsko, z. s. 24.5.2017 3

CLLD_16_01_052 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 25.5.2017 3



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 

CLLD_16_02_091 MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 2.6.2017 2

CLLD_15_01_170 MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. 8.6.2017 3

CLLD_16_01_057 MAS Lužnice, z.s. 8.6.2017 3

CLLD_16_01_092 Místní akční skupina Stolové hory, z. s. 8.6.2017 3

CLLD_16_01_170 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. 8.6.2017 3

CLLD_16_01_127 Luhačovské Zálesí, o.p.s. 8.6.2017 3

CLLD_16_02_090 Posázaví o.p.s. 8.6.2017 2

CLLD_15_01_117 Místní akční skupina Šipka, z. s. 12.6.2017 3

CLLD_16_01_110 Jižní Haná o. p. s. 12.6.2017 3

CLLD_16_01_098 MAS Chrudimsko, z.s. 13.6.2017 3

CLLD_16_01_117 Rozvoj Krnovska o.p.s. 13.6.2017 3

CLLD_16_01_103 MAS Litomyšlsko o.p.s. 15.6.2017 3

CLLD_16_01_107 MAS Hornolidečska, z.s. 15.6.2017 3

CLLD_15_01_279 Region HANÁ, z. s. 20.6.2017 3

CLLD_16_01_091 MAS Ploština, z. s. 20.6.2017 3

CLLD_16_02_069 MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 20.6.2017 3

CLLD_16_01_149 MAS Brána do Českého ráje, z.s. 21.6.2017 3

CLLD_15_01_037 MAS Blaník, z. s. 27.6.2017 3

CLLD_16_01_120 MAS VLTAVA, z.s. 27.6.2017 3

CLLD_16_01_005 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 28.6.2017 3

CLLD_16_01_119 MAS Světovina o.p.s. 29.6.2017 3



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 

CLLD_16_01_130 MAS Boleslavsko z.ú. 30.6.2017 3

CLLD_16_01_004 Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. 30.6.2017 3

CLLD_16_01_135 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 30.6.2017 3

CLLD_16_02_014 Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. 30.6.2017 3

CLLD_15_01_021 RÝMAŘOVSKO,  o.p.s. 3.7.2017 3

CLLD_15_01_125 MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. 3.7.2017 3

CLLD_16_01_079 Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. 3.7.2017 3

CLLD_16_01_131 MAS Bojkovska, z.s. 3.7.2017 3

CLLD_15_01_239 MAS Česká Kanada o.p.s. 13.7.2017 3

CLLD_16_01_094 Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. 13.7.2017 3

CLLD_16_01_112 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 13.7.2017 3

CLLD_16_01_070 Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. 17.7.2017 3

CLLD_16_01_151 MAS Naděje o.p.s. 17.7.2017 3

CLLD_16_01_106 Rozvoj Tanvaldska z.s. 19.7.2017 3

CLLD_16_01_033 Ekoregion Úhlava, z.s. 25.7.2017 3

CLLD_15_01_030 MAS Český Západ, z.s. 25.7.2017 3

CLLD_16_01_073 MAS Vodňanská ryba, z.s. 28.7.2017 3

CLLD_16_02_110 MAS Šternbersko o.p.s. 28.7.2017 3

CLLD_15_01_006 MAS Hranicko z. s. 3.8.2017 3

CLLD_16_02_002 MAS Hrušovansko, z. s. 7.8.2017 3

CLLD_16_02_020 Rakovnicko o. p. s. 10.8.2017 3



Číslo žádosti Žadatel
Datum splnění podmínek 

věcného hodnocení
Vlna splnění podmínek 

věcného hodnocení 

CLLD_16_01_074 Střední Haná, o.p.s. 17.8.2017 3

CLLD_16_02_057 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. 17.8.2017 3

CLLD_16_02_022 Region Pošembeří o.p.s. 17.8.2017 3

CLLD_16_02_003 MAS Nad Prahou o.p.s. 18.8.2017 3

CLLD_16_02_010 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. 21.8.2017 3

CLLD_16_02_033 MAS Kraj živých vod, z.s. 21.8.2017 3

CLLD_16_02_084 MAS Slezská brána, z. s. 21.8.2017 3

CLLD_16_02_039 MAS CÍNOVECKO o. p. s. 22.8.2017 3

CLLD_15_01_126 Otevřené zahrady Jičínska z. s. 23.8.2017 3

CLLD_16_01_026 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. 23.8.2017 3

CLLD_16_01_086 Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 23.8.2017 3

CLLD_16_01_153 MAS Krajina srdce, z.s. 23.8.2017 3

CLLD_16_02_049 Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. 23.8.2017 3

CLLD_16_01_015 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. 24.8.2017 3

CLLD_16_02_053 MAS Vyhlídky,z.s. 24.8.2017 3

CLLD_16_01_099 MAS Sedlčansko, o.p.s. 29.8.2017 3

CLLD_16_01_155 MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 4.9.2017 3



Usnesení NSK-27/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování 
žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního 
rozvoje.



Usnesení NSK-28/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 nemají schválenou žádost o podporu SCLLD, 
aby poskytly maximální součinnost při urychlení procesu hodnocení žádostí 
o podporu SCLLD, a to tím, že budou své žádosti ve všech vlnách hodnocení 
důsledně upravovat přesně na základě požadavků ŘO, pokud možno již po 1. vlně 
věcného hodnocení a zároveň nebudou žádat o prodloužení lhůt k přepracování 
žádostí. 



Usnesení NSK-29/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, 
aby zajistily řádné čerpání finančních prostředků v souladu s finančním plánem 
svých strategií a plnění stanovených milníků, a to tím, že zintenzivní animaci území, 
urychlí proces vyhlašování výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů a zajistí 
plnou podporu koncovým žadatelům.

II. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, 
aby přistupovaly zodpovědně ke (1) změnám schválené strategie, (2) zpracování 
zprávy o plnění strategie,  a (3) k přípravě na mid-term evaluaci strategie



Usnesení NSK-30/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá NS MAS, po konzultaci s ŘO IROP, k vypracování návrhu ratingu 
jednotlivých MAS, které bude zaměřeno na kvalitu implementace jejich 
strategie CLLD vč. plnění všech podmínek a závazků vyplývajících 
z pravidel definovaných MPIN a progr. dokumentací jednotlivých OP 
do 30. 6. 2018.

II. vyzývá NS MAS, aby zintenzivnila podporu jednotlivým MAS, 
a to především těm, které u své SCLLD vykazují problémy s jejím 
schválením nebo realizací.



Usnesení NSK-31/2017 

Národní stálá konference 

I. Doporučuje pro období 2020+ v dostatečném předstihu stanovit 
jednoznačné požadavky na strukturu integrovaných strategií, 
požadovat pouze relevantní a využitelné informace a zpracovat 
návodné šablony pro jednotlivá opatření.



Usnesení NSK-32/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR-ORP k vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí 
o podporu integrovaných Strategií CLLD.

II. vyzývá MMR-ORP, ŘO a MAS ke zkrácení lhůt pro administraci žádostí 
předložených v rámci 4. výzvy tak, aby bylo zajištěno dodržení termínu 
31. 12. 2017 stanoveného Nařízením EK.



Usnesení NSK-33/2017 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR-ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků 
na střednědobou evaluaci integrovaných strategií CLLD do 31. 10. 
2017.



Přestávka



INFORMACE O POKROKU 
IMPLEMENTACE CLLD 
Z POHLEDU NS MAS
JAN FLORIAN, 
MÍSTOPŘEDSEDA NS MAS ČR 
A VEDOUCÍ PS LEADER

6. 9. 2017, NSK – HRADEC KRÁLOVÉ



OBSAH PREZENTACE

- NENAPLNĚNÁ USNESENÍ MINULÝCH JEDNÁNÍ

- AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE STRATEGIÍ CLLD

- AKTIVITY NS MAS K IMPLEMENTACI CLLD



NENAPLNĚNÁ USNESENÍ 5. NSK
č. 30/2016 – část II
NSK vyzývá ŘO ke zohlednění specifik venkovských oblastí 
a respektování potřeb MAS při nastavování konkrétních 
podmínek pro podporované aktivity.

č. 31/2016 – část II
NSK vyzývá ŘO k zohlednění zpoždění hodnocení Strategií CLLD 
při vyhodnocování plnění finančních plánů a milníků k 31. 10. 2018 
ze strany jednotlivých MAS.



AKTUÁLNÍ STAV 
REALIZACE STRATEGIÍ 
CLLD



PRŮBĚH HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD
Proces hodnocení po minulé NSK nabral opět tempo,
nicméně nedodržování lhůt stanovených MPIN na straně 
MMR-ORP a ŘO (až o 80 dní) i prodlužování lhůt ze strany 
MAS trvá (až o 30 dní).

K 1. 9. 2017 zbývá dohodnotit 32 Strategií CLLD, 
z toho 24 podaných v 1. a 2. výzvě.

Strategie 2 MAS byly ukončeny bez možnosti 
opakovaného podání. Důvody jejich ukončení na straně 
ŘO IROP jsou z pohledu NS MAS malicherné, 
jedná se o snadno opravitelné chyby.





UKONČENÍ ADMINISTRACE
2 STRATEGIÍ CLLD = „NE“

- opravitelné nedostatky v indikátorech IROP

- možnost zahrnutí do Akceptačního dopisu IROP

- nedošlo k projednání na Velké komisi

- možnost schválení SCLLD ve zúženém rozsahu

- v porovnání s ostatními MAS není (z důvodu nedodržení lhůt  

stanovených MPIN na straně MMR-ORP a ŘO) možnost 

opakovaného předložení žádosti = nerovný přístup

- ztráta vynaložených veřejných zdrojů na přípravu a hodnocení 

nerealizované strategie kvůli dílčímu formálnímu pochybení



PRVNÍ VÝZVY MAS
- 145 schválených MAS 
vyhlásilo přes 360 Výzev MAS, 
ve kterých zaregistrovalo 
přes 900 Žádostí o dotaci/podporu
- nejvíce Žádostí o podporu: PRV (cca 500)

- projekty v realizaci: OPZ (cca 23)



ZKUŠENOSTI Z VÝZEV MAS
- PRV

- nejsnazší proces

- bezproblémové fungování Portálu farmáře a aktivních PDF formulářů ŽoD

- IROP

- dlouhý proces přípravy Výzvy MAS v IROP 
- schvalování Interních postupů a Výzev MAS

- spousta informací na různých místech

- velmi limitované oblasti podpory

- zdlouhavé procedury

- OPZ

- komplexní metodická a konzultační podpora pro MAS ze strany ŘO

- OPŽP

- zatím menší množství výzev

- vyčkávání na avizované tematické rozšíření



VÝZVY MAS – OBECNĚ

nejednotné metodické prostředí
◦ interní postupy, preferenční kritéria

◦ harmonogramy výzev, pojem alokace výzvy

◦ finanční plán – zazávazkované (PRV), nárokované (IROP), schválené (OPZ), …

◦ Výzva MAS (šablona)

dobrá praxe

- zveřejňování „avíza výzvy“

- vypracování šablon pro žadatele



DALŠÍ PROBLÉMY

- střednědobá evaluace Strategií CLLD
◦ dle MPIN má být provedena s údaji k 31. 12. 2017

◦ MAS mají stanovené vlastní postupy v implementační části svých SCLLD

◦ MMR-ORP připravuje zadání, jednotlivé ŘO zvažují také vlastní zadání

◦ nutnost koordinace!

- Projekty spolupráce MAS v PRV
◦ stávající pravidla 19.3.1 jen obtížně využitelná – nutnost systémové změny

◦ „bílá místa“ při financování sdílení zkušeností a přípravných aktivit



AKTIVITY NS MAS K 
IMPLEMENTACI CLLD



TÝM OPTP
- 4 členný tým (Florian, Zemanová, Dvořáková, Pošíková) 

+ další spolupracovníci, podpora pracovní skupin 
a krajských sdružení MAS

- připomínkování pravidel, metodik, …

- Informatorium CLLD a mailové rozesílače - informování MAS o novinkách

- individuální podpora MAS, řešení problémů systémem „bottom-up“

- cílená podpora MAS, kterým byla ukončena administrace Strategie CLLD



ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S CSSF
15 školitelů z MAS proškolených MMR-OSM

úvodní školení pracovníků MAS pro práci s CSSF
◦ realizováno 19 školení = 250 osob

specializovaná školení
◦ 42 školení na Výzvy MAS = 736 osob

◦ 34 školení na Hodnocení integrovaných projektů = 637 osob

nabídka podpory „helpdesk“ pro Výzvy MAS v IROP
◦ zatím nerealizováno



MOŽNOSTI DALŠÍCH AKTIVIT

- příprava systému hodnocení MAS
◦ jeden z cílů Strategie 2030 – možnost spolupráce s MMR

- možnosti stáží pracovníků MMR-ORP a/nebo ŘO v MAS
◦ přímý kontakt s terénem

◦ poznání běžného provozu MAS, nahlédnutí do jejího fungování



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian

místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER

e j.florian@nsmascr.cz

t +420 77 44 99 396

mailto:j.florian@nsmascr.cz


Aktuální informace řídicích orgánů

Zástupci ŘO



Radek Jiránek

Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám



Různé



Závěr

Klára Dostálová



Oběd


