Informace ŘO OPZ pro MAS č. 1 Pravidla výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ
Při výběru MAS k podpoře v OPZ bude brát řídící orgán do úvahy zejména následující
faktory:
 celkovou alokaci na IP 2.3 OPZ a výhody koncentrace finanční pomoci
v potřebných územích vzhledem k dosažení významnějších změn v tomto území, tj.
skutečnost, že projekty podpořené v rámci příslušné SCLLD musí vykazovat
přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii
a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným projektům v rámci běžných
opatření (výzev),
 statistické ukazatele korespondující s podporovanými aktivitami a předpokládanou
absorpční kapacitou území MAS.
Pro výpočet indikativní alokace a výběr MAS, které budou podpořeny v rámci OPZ, jsou
použita následující kritéria:
A. Kritérium koncentrace finanční pomoci – o podporu v rámci IP 2.3 může žádat

pouze MAS, která v rámci svého integrovaného přístupu ve strategii CLLD
pro programové období 2014 až 2020 uvede opatření a aktivity do IP 2.3 OPZ
s minimální celkovou hodnotou 10 mil. Kč.
B. Specifická kritéria:
 velikost MAS vyjádřená počtem obyvatel MAS - jedná se o prostý součet počtu
obyvatel jednotlivých obcí v rámci jedné MAS. Zdroj údajů: Český statistický úřad,
údaje k 1. 1. 2014.
 podíl nezaměstnaných osob za MAS – jedná se o podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 – 64 na počtu obyvatel ve věku 15 – 64.1 Podíl
nezaměstnaných osob za každou obec byl vypočten jako aritmetický průměr
z měsíčních měr nezaměstnanosti v období březen 2014 – únor 2015. Podíl
nezaměstnaných osob jednotlivých obcí v rámci MAS byl následně přepočten
váženým aritmetickým průměrem. Zdroj údajů: Úřad práce ČR a MPSV.
 součet dávek za MAS - dávkou v tomto případě rozumíme součet vážených
aritmetických průměrů 3 dávek, a to příspěvku na živobytí, příspěvku na péči
a příspěvku na bydlení. Údaje za průměrný měsíční počet vyplacených dávek v roce
2014 v členění dle jednotlivých obcí byly získány z informačních systémů MPSV.
 typologie perifernosti MAS - kritérium perifernosti území vychází z klasifikace
regionů ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (schválena dne 15. 5. 2013
usnesením Vlády ČR č. 344). Obce ležící v periferním území s hodnotou 1 až 3 (1 jsou
„nejperifernější obce“, 2 jsou „méně periferní obce“, 3 stále periferní obce ale
„nejméně") vstupují do výpočtu koeficientu opačně, tj. obce s kódem 1 získává 3 body
za perifernost, obce s kódem 2 mají 2 body za perifernost, obce s kódem 3 mají 1 bod
za perifernost, obce, které nejsou označené za periferní území, dostanou 0 bodů za
perifernost. Kritérium je vypočteno jejich prostým průměrem za obce v rámci MAS.
 sociálně vyloučené lokality v MAS - jedná se o identifikaci sociálně vyloučených
lokalit na jednotku obce na základě výstupů z analýzy s názvem „Analýza sociálně
vyloučených lokalit v ČR" (z května 2015). V případě, že byla minimálně jedna obec v
rámci MAS identifikována jako sociálně vyloučená lokalita, získává MAS pro kritérium
hodnotu 1, v opačném případě je u MAS uvedena 0.
Dosažitelní uchazeči jsou takoví uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají
žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.
1

 index závislosti za MAS - u tohoto kritéria byl použit vzorec analogický k výpočtu
indexu používaného Českým statistickým úřadem, kdy skupina obyvatel ve věku 0-5
let byla přepočtena na 100 obyvatel v produktivním věku 15-64. Z údajů získaných za
jednotlivé obce byl index zprůměrován. Zdrojová data k 31. 12. 2013 byla poskytnuta
Českým statistickým úřadem.
Jednotlivým výše uvedeným kritériím jsou přiřazeny tyto váhy (viz následující tabulka):
A
B
C
D
E
F

Kritérium
Velikost MAS vyjádřená počtem obyvatel MAS
Podíl nezaměstnaných osob za MAS
Součet dávek za MAS
Index závislosti za MAS
Typologie (perifernost) MAS
Sociálně vyloučené lokality v MAS
CELKEM

Váha v %
20
20
20
20
15
5
100

Každé MAS je na základě těchto kritérií a jejich váhy přiřazen koeficient, vzorec
pro výpočet koeficientu pro každou MAS je následující:
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Na základě koeficientu je každé MAS vypočtena indikativní alokace v rámci IP 2.3 OPZ
(koeficient tedy vyjadřuje podíl příslušné MAS na celkové alokaci IP 2.3). Vypočtená
alokace na jednotlivé MAS je pouze indikativní (není závazná) a bude sloužit především
k výběru MAS, které mohou žádat o podporu na svou SCLLD z IP 2.3. OPZ. Od vypočtené
indikativní alokace se může MAS odchýlit o -15 %, + 30 %, přičemž o podporu v rámci IP
2.3 může žádat pouze v případě, že dosáhne u předložené SCLLD na minimální celkový
limit 10 mil. Kč. V případě, že tohoto finančního limitu daná MAS nedosáhne, ale zároveň
dosáhne u minimálně dvou specifických kritérií vyšší nebo rovné hodnoty než je hodnota
mediánu daného kritéria za všechny MAS, může rovněž předložit SCLLD i pod hranici
alokace 10 mil. Kč na maximální částku vypočtené indikativní alokace navýšené
maximálně o 30 %. Pro tyto účely je za specifická kritéria považováno kritérium: podíl
nezaměstnaných za MAS, součet dávek za MAS, index závislosti, typologie (perifernost)
MAS, sociálně vyloučené lokality v MAS.
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Skutečná alokace na SCLLD v rámci IP 2.3 OPZ bude přidělena po posouzení dané
SCLLD řídícím orgánem OPZ. SCLLD budou podpořeny v zásadě do výše alokace IP 2.3
OPZ.

