Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům ve strategii CLLD
Podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020
verze 2 (listopad) může být zpracován nositelem strategie CLLD Programový rámec IROP.
Doporučená struktura každého opatření CLLD podle MPIN:









vazba na specifický cíl IROP,
popis a cíl opatření CLLD,
témata projektů,
příjemci podpory,
minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů,
principy pro určení preferenčních kritérií,
klíčové projekty pokud jsou v programovém rámci umožněny (v IROP není možné),
kvantifikované a měřitelné výsledky.

Červeně doplněné body nejsou povinností MAS vyplývající ze struktury uvedené v MPIN.
Struktura programového rámce Danou tabulku uveďte ke každému opatření CLLD, které má být

z IROP realizováno.
Specifický cíl
strategie:

Název specifického cíle strategie, na kterou navazuje opatření.

Název
opatření:

Název opatření, které vystihuje tematické zaměření, které má být z IROP podporováno.

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1 (je nutné uvést vazbu na specifické cíle z ostatních prioritních os IROP).

Obsahuje cíl opatření strategie CLLD a podrobné zdůvodnění potřeb. (Je možné doplnit pro
hodnotitele odkaz na kapitolu strategie, která vysvětluje potřebu podpory, naplnění cíle)
Popis opatření:

Např. Cílem opatření je zajištění prevence před sociální exkluzí……..
V rámci plánovaných aktivit je zájem zaměřit se na podporu a pomoc rodinám a jednotlivcům,
které se do sociální exkluze dostaly..………
Předmětem opatření bude koncepční řešení podpory občanů v orientaci ve složitých a
krizových situacích atd…..

Typy projektů:

Nositel uvede témata projektů (typy projektů), které vytvoří představu o projektech a
aktivitách naplňujících opatření. Témata projektů musí vycházet z potřeb území a být
v souladu s vymezením opatření.

Příjemci
podpory:

Nositel strategie CLLD uvádí přehled možných příjemců dotace pro definované opatření
strategie CLLD. Jsou možné pouze typy žadatelů, kteří jsou uvedení v jednotlivých specifických
cílech IROP.
Lze omezit příjemce, pokud chcete podporovat jen některé typy příjemců. Upozorňujeme, že
můžete tak omezit absorpční kapacitu. Je nutné odůvodnit omezení.

Minimální

MAS může uvést minimální a maximální výši celkových způsobilých výdajů. ŘO IROP
doporučuje tuto hranici stanovit až ve výzvě MAS a v Programovém rámci uvést, že MAS
předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své výzvě.

a maximální
výše:

Upozorňujeme, že stanovení limitů může omezit absorpční kapacitu. Je nutné odůvodnit
omezení.

Principy
preferenčních
kritérií:

MAS do opatření uvede principy pro stanovení hodnotících kritérií a oblasti, které hodlá
preferovat (tematicky zaměřené principy na oblasti). Konkrétní hodnotící kritéria uvádí ve své
výzvě. Kritéria konzultuje s ŘO IROP.
Doporučujeme uvést větu: Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS.
Kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu a podle indikátorů definovaných
v Programovém dokumentu IROP. Uvádíte: Kód NČI2014+, název indikátoru a typ indikátoru
(výsledkový/výstupový).

Výsledky:

MAS uvádí hodnoty indikátorů a odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
(včetně uvedení ceny za jednotku indikátoru), viz do tabulky g). Indikátory podle jednotlivých
specifických cílů IROP a opatření strategie CLLD podle MPIN. Hodnoty nositel CLLD určuje dle
reálné potřeby území, absorpční kapacity území. Hodnoty určují dle místa realizace času,
v cenách v místě obvyklých. Pro orientaci lze vycházet z podkladu IROP, viz tabulka s názvem
Indikátory pro aktivity MAS verze prosinec 2015 – fin.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+

název indikátoru

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

název indikátoru

Doporučený počet stran pro jedno opatření je maximálně 2 strany.

