
4. zasedání
29. dubna 2016, Praha



Program zasedání komory CLLD NSK

Čas Bod programu

10:00 – 10:30

Úvod
• Aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD
• Aktuální stav procesu hodnocení
• Představení projektu MEDUIN II

10:30 – 11:00 Připravenost ISKP a CSSF na implementaci integrovaných nástrojů

11:00– 11:45
Vstupy nositelů CLLD (KS MAS)
• Zapojení KS MAS v Regionální stálé konferenci
• Představení strategií MAS a příprava na výzvy MAS

11:45 – 12:15
Vstupy ŘO 
• Aktuální stav IROP, PRV, OP Z a OP ŽP

12:15 – 13:00 Různé, shrnutí závěrů z jednání komory CLLD



Úvod
Aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD

Aktuální stav procesu hodnocení
Představení projektu MEDUIN II

Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky



- 1. výzva pro předkládání žádostí o podporu SCLLD byla 
ukončena k 31. 3. 2016

- podáno 165 strategií (z možných 180)

- návazná 2. výzva je připravena k podpisu p. ministryně

- předpoklad vyhlášení v nejbližších dnech

- předpoklad ukončení 2. výzvy k 29. 7. 2016 (pátek) s možností 
prodloužení 

- obsah výzvy je obdobný včetně indikátorů, které byly řídicími 
orgány doplněny při modifikacích  1. výzvy

Aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD



- výzva obsahuje přílohou tabulky finančního plánu a 

indikátorů v editovatelné podobě pro snadnější vyplnění 

- kromě 15 SCLLD, které dosud nebyly podány, je výzva 

určena i pro SCLLD, které nesplnily podmínky pro schválení 

a jsou podávány znovu 

Aktuální stav výzvy pro předkládání SCLLD
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- 22 SCLLD zasláno do fáze věcného hodnocení

- 26. 4. jednání velké komise k 6 SCLLD

- v příštích týdnech předpoklad zpracování posudků ke cca 12-15 SCLLD týdně

Důvody vracení SCLLD ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti  k 

doplnění/přepracování žadateli (98% strategií!):

• finanční plán neodpovídá tabulkám e),f) MPIN

• tabulka indikátorů není zpracována dle tabulky g) MPIN

• absence informací o průběžné evaluaci, zamezení střetu zájmů, povinnosti 

předkládat 2x ročně Zprávu o plnění SCLLD, vazby na strategické dokumenty, 

popisu integrovaných a inovativních rysů SCLLD, funkčních odkazů na 

důkazy o zapojení komunity, informování žadatelů o vyhlašování výzev, 

procesu administrace, výběru a schvalování projektů, opatření k řízení rizik

Aktuální stav procesu hodnocení



- projekt MEDUIN II navazuje na projekt MEDUIN – Metodické 

centrum pro integrované nástroje, jehož realizace proběhla v 

období 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015

Cíle projektu MEDUIN II:

• hodnocení integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD (počet 

hodnotitelů: 26)

• poskytnout nositelům expertní podporu k zajištění souladu strategií 

s požadavky operačních programů (2 experti pro oblast CLLD)

Představení projektu MEDUIN II



Připravenost ISKP a CSSF na implementaci 

integrovaných nástrojů

Zástupci MMR - OSMS



Osnova

• připravenost systému MS2014+ (ISKP, CSSF) na 

implementaci integrovaných nástrojů:

– modul pro vyhlašování výzev MAS

– funkcionality pro administraci žádostí konečných žadatelů, 

administrace změn a monitorovacích zpráv

– hodnocení projektů MAS

• proškolení MAS pro práci s MS2014+



Vyhlašování výzev MAS



Administrace žádostí o podporu



Hodnocení projektů MAS 



Proškolení MAS 

• Aby se uživatelé mohli registrovat do CSSF14+, musí být 

nejprve jejich údaje (viz excelovou tabulku) vloženy do 

modulu Organizační struktura (OS), tím zamezujeme 

přístupu neoprávněných osob do CSSF14+

• Vkládání do modulu OS zajistí gestoři – ORP nominuje 1 

gestora za ITI, 1 gestora za IPRÚ a max. 5 gestorů za 

CLLD

• OSMS těmto gestorům umožní přednostní registraci, 

přidělí jim potřebné role a seznámí je s administrací 

modulu OS

• Zadávání dalších uživatelů bude v kompetenci těchto 

gestorů



Proškolení MAS 

• Úvodní školení pro uživatele modulu 

CSSF14+ zajistí OSMS  a dodavatel 

MS2014+ Tesco SW a.s.

• Absolventi školení se po aktualizaci jejich 

profilu v modulu OS budou moci sami 

registrovat a získat přístup do CSSF14+

• Role pro práci v modulech vyžádá MMR 

prostřednictvím Service desku po 

absolvování odborného školení



Proškolení MAS 

• OSMS zajistí školení školitelů pro ŘO a 

NS MAS (cca 20 lidí)

• Tito školitelé po splnění úkolu a získání 

certifikátu budou moci školit další uživatele 

z řad MAS , aby mohli požadovat přidělení 

rolí

• Školitelé budou nejprve proškoleni pro 

výzvy IN a poté pro hodnocení IN



Vstupy nositelů CLLD
Zapojení KS MAS v regionální stálé konferenci

Představení strategií MAS a příprava na výzvy MAS

Zástupci KS MAS



Vstupy ŘO 
Aktuální stav IROP, PRV, OP Z a OP ŽP 

Zástupci řídicích orgánů



Různé, shrnutí závěrů z jednání komory CLLD

David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky



Návrh usnesení



Národní stálá konference:

I. bere na vědomí: informace o aktuálním stavu přípravy integrovaného 

nástroje Komunitně vedený místní rozvoj 

II. doporučuje: MMR a příslušným ŘO maximální možné urychlení procesu 

hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje; zveřejnění 

přehledu podaných strategií

III. doporučuje: MMR zajistit komplexní funkčnost monitorovacího systému 

MS2014+ ve vztahu k zajištění implementace nástroje CLLD  

IV. doporučuje: MMR upřesnit postup zaškolení pracovníků MAS pro práci s 

monitorovacím systémem MS2014+ (v modulu výzvy MAS a hodnocení 

projektů v CSSF14+) a navrhnout způsob spolupráce s NS MAS 

Usnesení NSK-…./2016


