Odpovědi k 19. 8. 2015
1) MAS Valašsko - Horní Vsacko, z.s. je v tabulce uvedena jako BEZ OPZ. Jaká je šance, že nakonec
dostanou nějakou podporu? Mají tyto aktivity sledovat?
Dle Pravidel výběru MAS k podpoře z IP 2.3 OPZ MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s. nesplňuje kritérium
koncentrace finančních prostředků ani specifická kritéria. Z tohoto důvodu je nerelevantní předkládat
integrovanou strategii do programového rámce OPZ.
V případě jakékoliv změny v nastavených pravidlech výběru MAS k podpoře budou všechny MAS
neprodleně informovány, ale o žádné změně aktuálně neuvažujeme ani ji v současné době
nepředpokládáme.

2) Některé subjekty by si mohly žádat mimo MAS ale sami na sebe - je to tak?
Subjekty MAS mohou individuálně předkládat žádosti do otevřených výzev ostatních investičních priorit
dle nastavených podmínek jednotlivých výzev.

3) Je možné financovat prostřednictvím CLLD tyto aktivity: Komunitní plánování sociálních služeb – v
podkladech, které jsme dostali na školení 29. 7., je komunitní plánování služeb uvedeno ve vazbě na SVL,
je možné financovat tuto činnost i mimo SVL . Jde o projekt, kdy by se začalo komunitně plánovat v rámci
ORP Český Brod (je to jeden z cílů, který vznikl v rámci projektu mezi obecní spolupráce).
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb (komunitní plánování) bude v OPZ prioritně
podporováno v IP 2.2 ve speciální výzvě zaměřené přímo na podporu procesu střednědobého plánování
sociálních služeb. Její vyhlášení se plánuje na podzim 2016. Co se týče komunitního plánování v IP 2.3
OPZ, aktuálně se projednává, zda a v jakém rozsahu bude podporováno. V současné chvíli Vám tedy
bohužel nemůžeme poskytnout definitivní odpověď. Pokud však SPRSS bude v rámci IP 2.3 OPZ
Komunitně vedený místní rozvoj podporováno, určitě to nebude jen v sociálně vyloučených lokalitách. V
každém případě jisté je to, že plánování podporováno bude, a to v rámci IP 2.2 OPZ. Informaci o jeho
podpoře v rámci IP 2.3 OPZ ještě dodatečně upřesníme.

4) Bylo by možné financovat v návaznosti na komunitní plánování např. webový portál o sociálních
službách v regionu?
Bude záležet na specifických podmínkách výzvy, v této chvíli nemáme ještě dořešeno - viz odpověď na
otázku č. 3.

5) Jak podrobně je potřeba popsat klíčové projekty v programovém rámci (SCLLD)?
Klíčový projekt MAS – jedná se o projekt realizovaný Místní akční skupinou, který je předem definovaný
v rámci SCLLD v relevantním programovém rámci v rozsahu vazby projektu na opatření CLLD s rámcovou
definicí obsahu a rozsahu projektu a s uvedením důvodů pro realizaci klíčového projektu samotnou MAS.
Rozpočet klíčového projektu MAS bude zahrnut do finančního plánu a plánu plnění indikátorů a bude
rovněž zahrnut do rezervované alokace příslušné SCLLD z programu a u těchto projektů bude probíhat
hodnocení a výběr z úrovně MAS. Zvláštní požadavky na popis klíčového projektu MAS nejsou potřeba,
míra podrobnosti záleží na Vás, ale vezměte v úvahu, že i klíčový projekt MAS bude v soutěži s ostatními
projekty, takže je potřeba zvážit přiměřenou a nezbytnou úroveň podrobnosti, aby mohlo k soutěži dojít.

6) Bude možno obsah klíčových projektů konzultovat, prosím o kontakt přímo na MPSV?
Možnost konzultací bude, ale klíčový projekt se v podstatě nebude lišit od ostatních projektů, jen
příjemcem bude samotná MAS, případně se může MAS obrátit na obecnou e-mailovou adresu
projektyclld_opz@mpsv.cz se žádostí o konzultaci s uvedením konkrétních bodů jednání, které chtějí na
schůzce projednat.

