AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS
– LEADER/CLLD
JAN FLORIAN, MÍSTOPŘEDSEDA NS MAS ČR A VEDOUCÍ PS LEADER
17. 3. 2016, HAVLÍČKŮV BROD

PRV
- Pravidla pro výběr Strategií CLLD (MZe, 20. 8. 2015)
◦ výběrová kritéria (Příloha č. 1) – mj.: zdůvodnění nezařazení některých témat, závazkování 50% alokace do srpna 2018, na
každých 200.000 EUR alokace 1 nově vytvořené pracovní místo

- Metodika pro tvorbu fichí (MZe, 29. 9. 2015)
◦ oblast podpory, definice příjemce, indikátory

- Stanovení alokace pro MAS (MZe, 1. 10. 2015)
◦ alokace stanovena jak v Kč, tak v EUR – pro stanovení indikátoru nově vytvořených pracovních míst (vydělit 200.000 EUR a
zaokrouhlit na celá místa dolů)

- workshopy v regionech organizované CSV – 10-11/2015
- Předběžná informace PS LEADER k připravovaným Pravidlům (Florian, mail Foltýnová 14. 3. 2016)
- Pravidla MAS, Pravidla 19.2.1., Pravidla 19.3.1. – předpoklad zveřejnění v pol. dubna 2016
- 2. kolo workshopů v regionech organizované CSV – předpoklad 4-6/2016
- 2. Modifikace PRV – předpoklad ???
◦ navýšení alokace na LEADER, změna rozpadu financování EU:SR z 75:25 na 64:36, úprava definice místních trhů (okruh 50 km
> 75 km)

PRV – PRAVIDLA MAS – předběžné info
- popis procesu administrace
◦ po schválení Strategie CLLD (nejdříve 1. 6. 2016) MAS převede své Fiche do aktivního PDF (vč. preferenčních
kritérií) a nahraje na Portál Farmáře (PF)
◦ od 1. 7. 2016 bude možné žádat o potvrzení Výzvy MAS (seznam vyhlašovaných Fichí, odkaz na web MAS,
předpokládaná alokace, termín registrace na SZIF)
◦ poté následuje vyhlášení Výzvy MAS, příjem, AK, KP, hodnocení a výběr projektů
◦ od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (a poté vždy únor – srpen) bude možné na SZIF (prostřednictvím PF) registrovat
vybrané projekty

- blíže zatím viz Předběžná informace PS LEADER

PRV – operace 19.2.1. – předběžné info
- specifika pro LEADER u jednotlivých článků
◦ čl. 14 Vzdělávání a informační akce – úprava podmínky na kvalifikaci zaměstnanců a pravidelnou
odbornou přípravu
◦ čl. 17.1.a) Zemědělské podniky – umožnění podpory mobilních strojů vč. traktorů
◦ čl. 17.1.b) Zemědělské produkty – podpora užitkových vozidel kategorie N1
◦ čl.17.1.c) Polní cesty – pokud je žadatelem obec a zaváže se k delší udržitelnosti, bude možné realizovat
i v katastrech, kde neproběhly KPÚ/JPÚ
◦ čl. 19.1.b) Nezemědělské podnikání – širší výčet CZ-NACE, žadatel nemusí být zemědělec, podpora
užitkových vozidel, možnost realizovat stravovací a rekreační služby i bez vazby na ubytování, pokud je
v blízkosti významný turistický cíl – bude upřesněno
◦ čl. 26 Lesnické technologie – žadatel hospodaří na min. 3 ha lesa
◦ čl. 35.2.c) KDŘ a místní trhy – místní trhy budou pravděpodobně v okruhu do 75 km (namísto 50 km)

PRV – operace 19.2.1. – předběžné info
- specifika pro LEADER
◦ u některých opatření navýšení míry podpory pro integrované projekty (LEADER) oproti individuálním
(napřímo)
◦ úprava (zjednodušení) limitů, nejedná se o uzavřený seznam způsobilých výdajů
◦ uznatelnost nově zaregistrovaných OSVČ jako nově vytvořených pracovních míst (pokud mají ŽL méně
než 24 měsíců od podání Žádosti o podporu na MAS)

- blíže zatím viz Předběžná informace PS LEADER

PRV - operace 19.3.1. – Spolupráce MAS
- způsobilé výdaje (až 90% dotace)
◦ Předběžná technická podpora - mzdy, cestovné, kancelářské potřeby, služby přímo související s přípravou
projektu; celkově max. 10 % z alokace MAS na opatření 19.3.1; lze žádat i samostatně
◦ Náklady na řízení - mzdy, cestovné, kancelářské potřeby – max. 20% rozpočtu projektu, max. 1 úvazek na
každou MAS, limity na hrubou mzdu dle IROP 4.2
◦ Vzdělávací akce pro prvovýrobce - technické zabezpečení, podkladové materiály, cestovné, občerstvení,
lektoři, tlumočníci, exkurze, propagace akce
◦ Vzdělávací akce pro ostatní odvětví – lektoři, materiál
◦ Ostatní měkké akce, které mají význam a přínos pro spolupracující subjekty (propagační, osvětové,
informační, a volnočasové) - technické zabezpečení, podkladové materiály, cestovné, občerstvení, lektoři,
tlumočníci, exkurze, propagace akce
◦ Místní produkce (lze i investiční) - stavební výdaje, vybavení a technologie/stroje, výdaje spojené se
zavedením značení místních výrobků a služeb
◦ Vzdělávací centrum (lze i investiční) - stavební výdaje, vybavení a technologie/stroje
◦ Informační turistické centrum (lze i investiční) - stavební výdaje, vybavení a technologie/stroje

IROP
- workshopy v regionech organizované CSV – 10-11/2015
- web IROP – část k CLLD: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
- 2. kolo workshopů v regionech organizované CSV – předpoklad 4-6/2016

IROP – specifický cíl 4.1
- Brožura Specifické cíle IROP (MMR, 4. 6. 2015)
◦ typy projektů, příjemci, specifická kritéria přijatelnosti

- Míra spolufinancování (MMR, 6/2015 > aktualizace 2. 11. 2015)
◦ % dotace a režim podpory (část pro SC 4.1 – str. 9 a dále)

- Finanční plán integrovaných stratgií (MMR, 6/2015)
◦ informace pro nastavební harmonogramu čerpání (27,17% alokace proplatit do konce roku 2018); lhůty
pro proplácení apod.

- Indikátory (MMR, 6/2015 > aktualizace 1/2016)
◦ bližší informace k indikátorům (vč. vazby na aktivity)

- Doporučení ŘO IROP k Programovým rámcům (MMR, 12/2015)
◦ struktura programového rámce

IROP – specifický cíl 4.1
- Kritéria závěrečného ověření způsobilosti (MMR, 2/2016)
◦ dostupné v zalogované části webu NS MAS ČR: ÚVOD – ČLEN – MV IROP – Podklady pro MV 29. 2. 2016
◦ kritéria „přijatelnosti“ pro integrované projekty upravená pro CLLD – např.:
◦ eCBA/finanční analýza u projektů nad 5 mil. Kč
◦ bezpečnost dopravy – není zapotřebí audit bezpečnosti
◦ cyklodoprava – neřeší se frekvence dopravy, velikost obcí apod.
◦ přestupní terminály – neřeší se počet spojů, postačuje přestup mezi dvěma druhy dopravy
◦ komunitní centra – postačuje zajištění sociálního pracovníka
◦ vzdělávání – fyzická dostupnost nebo bezbariérovost nebo kompenzační pomůcky

- Specifická pravidla 4.1 – předpoklad zveřejnění k jednotlivým výzvám – nejdříve v 4/2016

IROP – spec. cíl 4.2 – režijní náklady MAS
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP 4.2 (MMR, 29. 9. 2015 > revize z 19. 2. 2016)
◦ způsobilé výdaje apod.
◦ důležité jsou i Přílohy, zejm. Metodický list indikátorů, Podklady pro hodnocení, …
◦ doporučujeme prostudovat i Obecná pravidla a jejich přílohy - např. Metodický pokyn pro zadávání
veřejných zakázek

- Komentář a doporučení PS LEADER k revizi (NS MAS, 22. 2. 2016)
- více viz: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
- semináře s MŠMT k animaci škol - 22. 3. Olomouc, 23. 3. Brno, 24. 3. Praha, 30. 3. Chrudim
a 31. 3. Praha – viz pozvánka
- seminář s MMR/CRR k vykazování režijních výdajů MAS – termín bude upřesněn

OPŽP – specifický cíl 4.2 a 4.3
- Požadavky na MAS v rámci hodnocení integrovaných projektů v OPŽP (AOPK, 12/2015)
◦ „kvalifikační požadavky“ na hodnotitele

- Workshop pro MAS (MŽP, 15. 12. 2015)
◦ upřesnění informací, odpovědi na otázky MAS

- Příručka pro MAS k OPŽP pro období 2014-2020, PO 4 (AOPK, 1/2016)
◦ způsobilé výdaje, procesy, povinné přílohy

- Výzvy MAS až v 1/2017

OPŽP – specifický cíl 4.2 a 4.3
- návrh změn pro CLLD (předběžná informace z 15. 3. 2016):
◦ SC 4.2 likvidace invazních rostlin křídlatka a bolševník - bude možné realizovat i mimo ZCHÚ, pokud
bude likvidace rostlin probíhat v ploše povodí proti proudu daného toku (nelze ale zcela mimo ZCHÚ)
◦ SC 4.3 výsadby dřevin - z původního omezení „orná půda dle evidence LPIS“ bude rozšířeno na veškerou
nelesní půdu dle katastru nemovitostí (mimo zastavěná a zastavitelná území), nadále platí, že výsadby
mohou být realizované pouze na území CHKO a NP
◦ úprava cílových hodnot indikátorů:
◦ Plocha území, kde byla provedena opatření (mapy, monitoring) proti nepůvodním druhům [ha]
◦ Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování [ha]

OP Z – investiční priorita 2.3
- Informace č. 1 – Pravidla výběru MAS a indikativní alokace na MAS (MPSV, 30. 6. 2015)
- Informace č. 2 – Podporované aktivity (MPSV, 17. 7. 2015)
- Informace č. 3 – Doporučení ke tvorbě Strategií CLLD (MPSV, 8/2015)
◦ doporučení k tvorbě programového rámce, finančního plánu a stanovení hodnot indikátorů
◦ Dodržujte míru dotace ve finančním plánu dle typu příjemců!

- Informace č. 4 – Nové indikátory (MPSV, 12/2015)
- Informace č. 5 – Pomůcka k nastavování hodnot indikátorů (MPSV, 2/2016)
◦ Odkontrolujte si zdůvodnění hodnoty indikátorů ve Vaší Strategii CLLD!

- Workshopy pro MAS dle regionů NUTS (MPSV, 11-12/2015)
- Výzva ŘO bude vyhlášena koncem 4/2016. Vyhlašování prvních Výzev MAS nejdéle v 6/2016.

VÝZVA - STRATEGIE CLLD
- Metodický pokyn pro integrované nástroje (MPIN) - MMR – 10. 11. 2015
◦ Datová pole v ISKP musí odpovídat PDF Strategie CLLD.
◦ Finanční plán a plán indikátorů musí odpovídat zadání dle MPIN – tabulky e), f), g)
(vč. měrné jednotky a odůvodnění stanovení hodnoty indikátorů)

- 1. výzva CLLD
◦
◦
◦
◦

prodloužena do 31. 3. 2016 do 23:59:59 (čas potvrdíme)
zatím přijato pouze 80 Strategií CLLD, z nich zatím 7 postoupilo do věcného hodnocení na příslušné ŘO
nefinalizované (nepodané) žádosti zmizí
pokud nestihnete podat vytvořte si alespoň export do PDF

- připravovaná 2. výzva
◦ od cca pol. dubna 2016 další 3 měsíce
◦ nelze přetáhnout nedokončenou/vyloučenou žádost z 1. výzvy - nutno vyplnit vše znova!

DOPORUČUJEME PODÁNÍ STRATEGIE NEODKLÁDAT!!!

Podané žádosti o podporu Strategie CLLD
21
Blanský les - Netolicko
Bohdanečsko
Boskovicko PLUS
Brána Brněnska
BRÁNA PÍSECKA
Brdy - Vltava
Brdy
Broumovsko+
CÍNOVECKO
Český les
Český sever
Dolnobřežansko
Havlíčkův kraj
Hlinecko
Hlučínsko
Holicko
Horní Pomoraví
Hradecký venkov
Hranicko z. s.

Hrubý Jeseník
Jablunkovsko
Kraj živých vod
Královská stezka
Království - Jestřebí hory
Krušné hory
Labské skály
Lanškrounsko
Lípa pro venkov
Mikroregionu Telčsko
Mohelnicko
MORAVSKÁ BRÁNA
Moravská cesta
Moravský kras
NAD ORLICÍ
O.p.s. pro Český ráj
Opavsko
ORLICKO
OSLAVKA
Partnerství Moštěnka

Partnerství venkova
Pobeskydí
PODBRDSKO
Podbrněnsko, spolek
Podhorácko
Podhůří Železných hor
Podlipansko
Podralsko
POHODA venkova
POLIČSKO
Posázaví
POŠUMAVÍ, zapsaný spolek
Prostějov venkov
Přemyslovské střední Čechy
Radbuza
Rakovnicko
Region Kunětické hory
Region Pošembeří
Regionu Poodří
Rozkvět

Říčansko
Sdružení Růže
Sdružení SPLAV
SERVISO
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
Slavkovské bojiště
Slezská brána
Sokolovsko
Společná CIDLINA
SVATOJIŘSKÝ LES
SVATOVÁCLAVSKO
Šumavsko
Šumperský venkov
Třešťsko
Valašsko - Horní Vsacko
Vyhlídky
Zálabí
Znojemské vinařství
Zubří země
Železnohorský region

Portál Farmáře (PF) - PRV
- vyhlašování Výzev MAS v rámci PRV
- podávání Žádostí o podporu na integrované projekty konečných žadetelů
- předávání informací o hodnocení a výběru integrovaných projektů na SZIF
- administrace Hlášení o změnách
- administrace Žádostí o platbu
- podávání Žádostí o podporu na projekty spolupráce MAS
- podávání Žádostí o podporu na vlastní projekty MAS (mimo CLLD)

- zaškolení formou samostudia - příručka

ISKP (MS2014+) – IROP, OP Z, OPŽP
- oznamování změn Strategie CLLD (příp. Standardizace MAS)
◦ zatím formou depeší na MMR – ORP, bude zpracován vzor Oznámení o změnách

- podávání Žádostí o podporu na integrované projekty konečných žadatelů
- možnost nahlížet do rozpracovaných žádostí prostřednictvím role ČTENÁŘ, příp. EDITOR
- podávání Žádostí o podporu na klíčové projekty MAS (OP Z a OPŽP)
- podávání Žádostí o podporu na vlastní projekty MAS (mimo CLLD)
- zaškolení formou samostudia - příručka

CSSF (MS2014+) – IROP, OP Z, OPŽP
- vyhlašování Výzev MAS v rámci IROP, OP Z, OPŽP
- administrace PODANÝCH Žádostí o podporu na integrované projekty
vč. hodnocení kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí,
věcného hodnocení a výběru projektů
◦ za Výběrový orgán MAS zadává souhrnně pověřený pracovník MAS

- administrace změn a monitorovacích zpráv (žádostí o platbu) podpořených projektů (???)
- zaškolení formou účasti na školeních > přiřazení rolí a kompetencí

CSSF – školení pro MAS
- zatím probíhá testování za účasti zájemců z PS LEADER
- úvodní „velká“ školení (základní funkcionality)
◦
◦
◦
◦

pro cca 2-3 pracovníky z každé MAS formou prezentace
prezentace, příručka, video (?)
centrálně organizuje MMR (ORP a OSMS)
na základě školení budou danému pracovníkovi přiřazeny relevantní role a kompetence

- školení na vyhlašování výzev a zadávání hodnocení projektů
◦ zatím pro 1 pracovníka z každé MAS (přednostně MAS se schválenou Strategií CLLD)
◦ organizují jednotlivé ŘO pro skupiny cca 20 účastníků v počítačové učebně
◦ MAS, které mají Programový rámec OPŽP se přednostně přihlásí na školení organizované MŽP – ŘO OPŽP, resp. AOPK
◦ ostatní MAS, které mají Programový rámec OP Z se přednostně přihlásí na školení organizované MPSV – ŘO OP Z
◦ zbývající MAS se přihlásí na školení organizované MMR – ŘO IROP

◦ na základě školení budou danému pracovníkovi přiřazeny relevantní role a kompetence

ZDROJE INFORMACÍ
- weby jednotlivých ŘO
- PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvojevenkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistnihorozvoje-na-zaklade/ a http://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
- IROP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
- OP Z: http://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny
a klub/fórum: https://forum.esfcr.cz/node/120/masclld/annotation/
- e-mailová rozesílka tajemnice NS MAS ČR
◦ odkazy na aktuální informace vydané jednotlivými ŘO
◦ mj. rozeslání tabulky alokcí 14. 10. 2015
- dotazy na v.foltynova@nsmascr.cz
- - sociální sítě
- FB skupina MAS a CLLD
- GoogleGroup mas_clld@googlegroups.com
-

- www.nsmascr.cz
◦ veřejná část - sekce DOKUMENTY – IROP (INFO), OP Z (INFO),
OPŽP (INFO), PRV (INFO)
◦ odkazy na metodiky, pravidla a další materiály
k jednotlivým OP
◦ souhrny odpovědí na FAQ
◦ zalogovaná část
◦ přístup pouze pro členy NS MAS ČR, kteří mají uhrazené
členské příspěvky – dole odkaz „Přihlásit se“
◦ informace k přístupu rozeslány s fakturou za členské
příspěvky za rok 2015, příp. kontaktujte
analytik@nsmascr.cz
◦ rubrika ÚVOD – ČLEN – MV IROP – Podklady pro MV 29. 2.
2016

CÍLE PRO ROK 2017/18
- PRV – rozšířít o čl. 20, upřesnit podmínky
pro venkoskou turistiky
- IROP – rozšířit o vybavení pro SZD, kulturní památky
- OP Z – rozšířit o sociální podniky pro obce
- OPŽP – rozšíření témat (např. aleje, apod.)
- IROP 4.2 – prosdit zahraniční cesty

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEDER
e j.florian@nsmascr.cz
t +420 77 44 99 396

