Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Stav informací k listopadu 2014
Podpořeno dotací poskytnutou
Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu
Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin.
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Standardizace MAS
nutnost pro čerpání z ESI fondů
provádí MZe
příjem žádostí o standardizaci MAS
24. 11. 2014 – 22. 5. 2015

schválení programů ze strany EK
předpoklad 1.Q 2015

příjem SCLLD k hodnocení (MMR)
výzva bude vyhlášena 3 měsíce od příjmu standardizace

schválení strategií
cca ½ roku po příjmu SCLLD (vliv má doplňování SCLLD)
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Charakteristika MAS – standardizace místních akčních skupin
Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014-2020 je součástí samostatného dokumentu zpracovaného
MZe.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Analytická a Strategická část SCLLD (.pdf dokument)
Implementační část SCLLD formou Programových rámců a
jejich vazeb (zadávaná do MS2014+)
Vzorce pro výpočet indikativní částky předběžných alokací pro přípravu
jednotlivých Programových rámců bude součástí MPIN verze 2

Případně Akční plán pro vlastní zdroje – pro projekty a
aktivity naplňující SCLLD, které budou zajištěné z místních
zdrojů
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MAS prokáže schopnost se podílet na implementaci
programů financovaných z evropských strukturálních a
investičních fondů.
METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2014-2020
- materiál schválen usnesením vlády č. 368 ze dne 21. května 2014

Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin více než 49 %
hlasovacích práv.
Zájmová skupina je tvořena partnery, kteří jsou cíleně zaměření
na určitou problematiku. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu
s SCLLD.
minimální počet partnerů je 21 a současně minimální počet
partnerů vůči počtu obyvatel je 1:2 000
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Území MAS je celistvé
možné izolované celky jen v těchto případech:
vojenské újezdy
katastrální území obce není ucelené
území je rozdělení obcí s více než 25 tis. obyvateli
území bylo schváleno již v období 2007-2013 a mezeru netvoří více než 2
obce

Velikost 10 tis. – 100 tis. obyvatel
bez měst nad 25 tis. obyvatel (k 1. 1. 2014)

Mezi MAS nejsou překryvy
Obce schválí zařazení do území působnosti MAS
tím nevznikají finanční závazky vůči MAS
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Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 %
hlasovacích práv.
Partneři na území MAS prokazatelně působí
definice působnosti je na MAS

Otevřené partnerství
podmínky pro přistoupení jsou součástí stanov, statutu či
zakládací listiny a jsou zveřejněny

Minimální počet partnerů je 21
minimální počet partnerů vůči počtu obyvatel je 1:2000
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Nejvyšší
Rozhodovací
Výběrový
členové orgánu na území MAS působí

Kontrolní
Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu
členem pouze jednoho povinného orgánu.
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MAS má vedoucího zaměstnance MAS v pracovně
právním vztahu = manažer SCLLD.
MAS má internetové stránky, které obsahují minimálně
zřizovací dokumenty
seznam partnerů MAS
adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba
mapa územní působnosti
výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS
seznam členů povinných orgánů

Popis území
a zdůvodnění jeho výběru

Analytická část

Strategická část

Implementační část

• Vymezení území, včetně rozlohy a počtu obyvatel, na něž se
strategie vztahuje
• Stručná socio-ekonomická analýza
• Analýza problémů a potřeb včetně SWOT analýzy
• Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření
• Popis strategie a jejích cílů
• Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a
hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro
výstupy a výsledky
• Vazba na strategické dokumenty
•
•
•
•

Přílohy

•
•
•
•
•

Popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy
projektů
Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní
úrovni a přeshraniční spolupráce
Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující
schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a
popis zvláštních opatření pro hodnocení
Časový harmonogram a finanční plán
Mapa území
Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Osvědčení o splnění standardů MAS
Analýza rizik
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prostřednictvím Portálu farmáře a CP SZIF bude MAS podávat
žádost o standardizaci místní akční skupiny pro programové
období 2014-2020
příjem žádostí bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015
po splnění standardů bude vydáno MZe – ŘO PRV Osvědčení o splnění
standardů MAS

prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bude
předložena SCLLD MAS ke schválení
povinou přílohou je Osvědčení o splnění standardů MAS
každá MAS předkládá ke schválení a realizaci pouze jednu SCLLD
v případě SCLLD je umožněno pouze 1x dopracování strategie (pro každé
kolo hodnocení) v rámci aktuální výzvy
po schválení programových rámců bude vydáno jednotlivými ŘO
Prohlášení o akceptaci SCLLD MAS
schvalovací proces bude ukončen podpisem Memoranda o realizaci SCLLD
mezi MMR a MAS
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prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+
bude podána žádost o financování provozních a
animačních nákladů MAS (IROP SC 4.2.)
povinou přílohou je Osvědčení o splnění standardů MAS a
Memorandum o realizaci SCLLD

prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+
může MAS podat žádost o animaci školských
zařízení v území MAS pro OP VVV (zprostředkovává
IROP, SC bude upřesněn)
povinou přílohou je Osvědčení o splnění standardů MAS

12
Nařízení EU k politice soudržnosti 2014-2020, která byla 20. prosince 2013 zveřejněna v Úředním věstníku
EU. Výtahem jsou kapitoly ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji (č 1303/2013, kapitola II)
METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2014-2020 - materiál schválen usnesením
vlády č. 368 ze dne 21. května 2014.
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 – 22. srpna 2014 –finální verze ke schválení
Evropskou komisí. Dohoda schválena vládou ČR dne 9. dubna 2014 – informace k CLLD (Kapitola 3.1.1
Komunitně vedený místní rozvoj). Příloha ke kapitole Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování
předběžných podmínek
Národní dokument k územní dimenzi byl schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014.

Metodický pokyn pro využití integrovaných NÁSTROJŮ v programovém období 2014–2020 – schválená
verze vládou 27. srpna 2014.
Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020
včetně přílohy č. 3 - verze z 10. listopadu 2014 - materiál je vytvářen MMR ve spolupráci s NS MAS
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www.nsmascr.cz

V prezentaci bylo využito aktuálních informací od MMR.

Podpořeno dotací poskytnutou
Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu
Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin.

