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Nastavení společné řeči
Evropa 2020
Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o
překonání současné krize, která postihuje řadu evropských ekonomik. Jde rovněž o vyřešení nedostatků
současného modelu hospodářského růstu a vytvoření podmínek pro jiný typ růstu, který je inteligentnější,
udržitelnější a více podporuje sociální začlenění.
Dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/

Nařízení Evropského parlamentu a Rady
Nařízení je obecný akt a je závazné v celém rozsahu. Nařízení je použitelné přímo, to znamená, že jeho
ustanovení mají v členských státech okamžitě stejnou platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího
zásahu vnitrostátních orgánů.
Dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/ a v podkladech dále.

Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové
správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné, a efektivní využívání ESI fondů za
účelem dosahování cílů strategie Evropa 2020.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)
ESI fondy zahrnují všechny fondy kohezní politiky, politiky rozvoje venkova a rybářské politiky, konkrétně
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).
•

•
•
•
•

EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) je soustředěn zejména na podporu produktivních investic
převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a
podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření
sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;
cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání,
mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví,
rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou;
FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí,
dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;
cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti
zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území;
podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury,
která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří
rozvoj území.

Dohoda o partnerství byla vypracována za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové
správě, tj. se zapojením regionálních partnerů a dalších partnerů (sociální a hospodářští partneři, akademická
sféra, nezisková sféra, podnikatelská sféra), a to v souladu s kodexem chování pro partnerskou spolupráci.
Celý dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/, kapitoly k CLLD v podkladech dále.

Operační programy
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které
představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů.
Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí
a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
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Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery regionálními,
lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru.

Přehled a zaměření operačních programů 2014-2020:
Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení konkurenceschopnosti v území, zkvalitnění veřejných
služeb v území, posílení institucionální kapacity veřejné správy.
OP Doprava (OP D): infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, silniční infratruktura na síti TENT, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T.
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): rozvoj podnikání a podpora výzkumu, vývoje a
inovací, rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace
podnikání, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice, rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu a podpora moderních informačních a komunikačních technologií.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum, rozvoj prostředí pro
využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, rozvoj vysokých škol, rozvoj celoživotního učení a
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
OP Zaměstnanost (OP ZAM): podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s
chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná správa.
OP Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v
sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, ochrana a péče o přírodu a krajinu, energetické
úspory.
Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV): přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou,
zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání
zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.
OP Rybářství: rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek
sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.
OP Technická pomoc
Operační program Praha – pól růstu ČR
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe
Operační program nadnárodní spolupráce Danube
Operační programy meziregionální spolupráce

Standardy MAS
Standardy MAS jsou požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů
MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS
v příštím programovém období čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém
dokumentu.
MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti
stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V
případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD
Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze.
Dále bude postupováno podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá komise
zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních SCLLD řídící orgán
vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů.
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Po schválení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 vládou
proběhnou 2 semináře pro MAS (jeden v Čechách a jeden na Moravě) k vysvětlení podmínek metodiky.
Posouzení standardů bude probíhat ve III. čtvrtletí roku 2014 až I. čtvrtletí roku 2015. MAS budou mít dostatek
času na odstranění závad žádosti a opravu požadovaných dokumentů (stanovy, zakládací listina, statut apod.).
V případě potřeby může být po domluvě s Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními řídicími orgány
vyhlášeno ještě 2. kolo ve druhé polovině roku 2015.
Dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/ a v podkladech dále.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014–2020 (MPIN)
Cílem metodického pokynu je poskytnout řídicím orgánům programů Evropských a strukturálních investičních
fondů, zpracovatelům integrovaných strategií, budoucím nositelům integrovaných nástrojů i dalším zapojeným
partnerům jednotné závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a
vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.
Dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/ a v podkladech dále.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje zaměřená na konkrétní subregionální oblasti území
působnosti Místní akční skupiny definovaná čl. 33 Nařízení o obecných ustanoveních č. 1303/2013. Jedna z
forem integrované strategie rozvoje území.

Manuál tvorby Strategie komunitně
programové období 2014–2020

vedeného

místního

rozvoje

pro

Dokument je DOPORUČUJÍCÍ manuál, tedy konkrétní zpracování je na každé MAS. Veškeré informace jsou
pouze návodné, aby MAS na nic důležitého nezapomněla – což ovšem neznamená, že to ve strategii musí mít.
Minimální obsah strategie je uveden v MPIN a je vycházející z nařízení.
Dokument dostupný na http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/ a v podkladech dále.
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Slovníček pojmů
Alokace
Objem finančních prostředků z ESI fondů a zdrojů vnitrostátního spolufinancování určený pro členský stát, cíl,
program či jeho součást, rok, případně výzvu.

Evaluace/Hodnocení
Proces založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé
podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při
nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání.
V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich design,
implementace a účinky. Záměrem je vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost), dosažení efektivity,
hospodárnosti a udržitelnosti. Hodnocení se provádějí před zahájením programového období či vlastní realizace
(ex-ante), během nich (ad-hoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex-post).

Integrovaná strategie rozvoje území
Integrovaná strategie rozvoje území (dále též „integrovaná strategie“) především vyhodnocuje problémy
a potenciál regionu/vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má
analytickou, strategickou a implementační část.

Integrovaná územní investice (ITI)
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem
provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI
fondů. Řešené územní představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené
na základě funkčních vazeb.
Integrované nástroje
Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území – Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný
plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více
programů ESI fondů.

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a
územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území
představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.

Integrovaný projekt
Projekt realizovaný v rámci integrované strategie rozvoje území.

Integrovaný přístup
Princip věcné (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace
intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojitém území) a časové (realisticky připravený
harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanosti intervencí realizovaných na
základě integrované strategie rozvoje území.

Investiční priorita
Priority specifikované ve specifických nařízeních k EFRR, ESF a FS, které naplňují jednotlivé tematické cíle
definované v obecném nařízení a které mohou být z daného fondu podporovány.
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Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development - CLLD)
Nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní
úrovni.

Metoda LEADER
Metoda užívaná v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de
l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých
subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení
problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi skupinami LEADER), spolupráce
v rámci společných projektů MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.
Místní akční skupina (MAS)
Nezisková organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy
(skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce,
svazky obcí apod.), přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových
skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. Místní akční skupina navrhuje a provádí strategii
komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s čl. 32-35 obecného nařízení.
MAS v ČR sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.(NS MAS ČR), jež je partnerem na
národní úrovni pro spolupráci s dalšími subjekty, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

Monitorovací systém/systémy
Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů v České
republice v programovém období 2014–2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda
o partnerství).

Monitorování
Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partnerství.
Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a
pokroku v realizaci projektů, operačních programů či Programu rozvoje venkova a Dohody o partnerství a
porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např.
indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu /
programu / Dohody o partnerství.

Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství
Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v České
republice v programovém období 2014-2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR,
zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je
metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.

Nositel integrovaného nástroje
Odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a
vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území.

Opatření
Úroveň operačního programu / programu (pro EZFRV a ENFR závazná v dokumentu programu, pro EFRR, ESF a
FS nezávazná v dokumentu operačního programu). Soubor operací / aktivit, které vedou k naplnění priorit Unie
v případě EZRV a ENFR a investičních priorit u EFRR, ESF a FS, tedy tematických cílů. Na této úrovni je dále
definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd. v případě, že je úroveň
opatření v příslušném operačním programu využívána.
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Princip partnerství
V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a
místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři
by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení
programu.

Program (Operační program/Program rozvoje venkova)
Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo
území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v
programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a
jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídící
orgán daného programu vůči Evropské komisi.

Programování ITI/IPRÚ/CLLD v operačních programech a Programu rozvoje venkova
Je procesem rozhodování o přidělování finančních prostředků v rámci programů pro nástroje integrovaného
přístupu. Do tohoto procesu je zapojena pod vedením Řídicího orgánů Rada pro ESI fondy.

Projekt
Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu či Programu rozvoje venkova, které směřují k
dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém
horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory
Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci.
Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a
příjemce může mír různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o
financování, dohoda o financování.

Řídící orgán
Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo Programu
rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídícího orgánu operačního
programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní
orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova
spolufinancovaného z EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo
regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídící orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného
nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV.

Specifický / operativní cíl
Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority (resp. prioritní
oblasti v případě EZFRV, resp. specifického cíle v případě ENRF). V případě OP Rybářství se kromě výše
uvedeného také jedná o úroveň programu. Ekvivalent „operativní cíl“ se používá u Programu rozvoje venkova
pro změnu zamýšlenou na úrovni opatření, příp. podopatření.

Společný strategický rámec (dále jen „SSR“)
Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do
podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být
podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI
fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)
SEA je nástrojem pro environmentální optimalizaci plánů, programů a koncepcí, které mohou mít významné
vlivy na životní prostředí. Příslušná problematika je upravena zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
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životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je
získat objektivní a komplexní informace o možném vlivu zamýšlených koncepcí na životní prostředí.

Strukturální fondy
Dílčí fondy EU, určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský fond pro
regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

Tematické cíle
Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení.

Tematický přístup
Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů.

Územní přístup
Územně zacílená tematická intervence (plně či částečně zacílená intervence do vybraných území dle typologie
území ČR, nebo do území státem podporovaných regionů, nebo do dalších území specificky vymezených podle
jiných kritérií).

Výzva
Aktivita řídicích orgánů či zprostředkujících subjektů operačních programů či Programu rozvoje venkova
vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Žádosti o
podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.

Výzva pro integrované projekty
Jedná se o druh specifické výzvy, kterou vyhlašují ŘO pro předkládání projektů naplňujících
schválené integrované strategie podle jednotlivých typů (výzvy jsou vloženy do MS2014+).

Výzva pro předkládání integrovaných nástrojů
Výzva pro nositele integrovaných nástrojů k podávání žádostí o realizaci integrované strategie rozvoje území
vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výzva nositele IN k předkládání projektových záměrů
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci integrované strategie
vyhlašovaná nositelem integrovaného nástroje.

Zpráva o plnění integrované strategie
Zpráva, kterou zpracovává nositel integrovaného nástroje.
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