AKTUÁLNÍ INFORMACE
PRO MAS – LEADER/CLLD
shrnutí novinek a aktualit od poloviny března
JAN FLORIAN,
MÍSTOPŘEDSEDA NS MAS ČR
A VEDOUCÍ PS LEADER
10. 6. 2016, KARLOVA STUDÁNKA, LEADERFEST

PRV - M 19.2.1 a M 19.3.1
- Pravidla pro implementaci CLLD v PRV (MZe, 8.4.)
◦ Pravidla MAS
◦ od 1.6. je na Portálu Farmáře ke stažení formulář Fiche – generujte pro každou fichi zvlášť
◦ Postup pro vygenerování a zaslání formuláře Fiche a Instruktážní list Fiche (SZIF, 2.6.)
◦ doporučujeme zahájit přípravu Fichí, zejména vypracovat preferenční kritéria na základě
principů uvedených ve Strategii CLLD a doporučení v prezentaci MZe a SZIF z 5., resp. 12.5.
◦ konečnou verzi Fichí nahrávejte na Portál Farmáře až po schválení Strategie CLLD
◦ vyhlašování Výzev MAS bude možné od 1.7.

◦ Pravidla 19.2.1. (pro konečné žadatele/příjemce)
◦ formulář Žádosti o podporu bude konečný žadatel moci vygenerovat
z Portálu Farmáře až po vyhlášení Výzvy MAS
◦ registrace vybraných projektů konečných žadatelů na RO SZIF
prostřednictvím Portálu Farmáře bude možná až od 1.9.

◦ Pravidla 19.3.1. (projekty spolupráce MAS)
◦ výzva na předkládání Žádostí o podporu na Projekty spolupráce MAS bude vyhlášena k 1.9.

PRV a IROP – semináře/workshopy
- „velké“ semináře 5. a 12.5. Praha
◦ prezentace ke stažení (mail, 16.5.)

- 2. kolo workshopů v regionech
„Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS
◦ 8.6.2016, Olomouc
◦ 27.6.2016, Praha (obsazeno)
◦ 13.7.2016, Brno (obsazeno)
◦ 30.8.2016, Č. Budějovice
◦ 12.9.2016, Praha
◦ 10.10.2016, Olomouc

◦ Prosíme o zaslání dotazů a témat k diskusi dopředu!

IROP – SC 4.1
- Kritéria závěrečného ověření způsobilosti (MMR, 18.4.) – předpoklad revize
- Interní postupy MAS (MMR 27.4., mail 6.5.) – předpoklad revize
- Systém schvalování integrovaných projektů (MMR, 23.5.)
- aktualizace harmonogramu výzev (MMR, 23.5.)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

dokumenty územního rozvoje (alá 3.3) - 06/2016 – předpoklad posunu
dopravní obslužnost (1.2) - 06/2016 – předpoklad posunu
sociální infrastruktura (2.1) - 07/2016
kulturní dědictví (3.1) - 07/2016
sociální podnikání (2.2) - 08/2016
vzdělávání (2.4) - 11/2016
řešení rizik (1.3) - 11/2016
zdravotnictví (2.3) - 03/2017

- probíhá příprava Specifických pravidel k výše uvedeným výzvám
- doporučený rozsah zdůvodnění hodnot indikátorů (mail 2.6.)

IROP – SC 4.1
- zřízení pozice Metodik CLLD na krajských pracovištích CRR

◦ konzultace Výzev MAS a projektů konečných žadatelů
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Jihočeský: Ing. Martina Neubauerová, 381 670 020, martina.neubauerova@crr.cz
Jihomoravský: Ing. Roman Výduch, 736 511 131, roman.vyduch@crr.cz
Královehradecký: Ing. Lenka Pytlíková, 499 420 613, lenka.pytlikova@crr.cz
Karlovarský: Ing. Jana Klusáková, 354 770 229, jana.klusakova@crr.cz
Liberecký: Ing. Veronika Landová, 606 542 617, veronika.landova@crr.cz
Moravskoslezský: RNDr. Marek Putala, 602 474 659, marek.putala@crr.cz
Olomoucký: Mgr. Hana Slováková, 736 513 509, hana.slovakova@crr.cz
Pardubický: Ing. Andrea Koblížková, 466 026 840, andrea.koblizkova@crr.cz
Plzeňský: Mgr. David Jirka, 371 870 028, david.jirka@crr.cz
Středočeský: ???
Ústecký: Petra Salačová, 412 870 926, petra.salacova@crr.cz
Vysočina: Ing. Lucie Koumarová, 731 697 986, lucie.koumarova@crr.cz
Zlínský: Ing. Ludmila Vránová, 736 513 507, ludmila.vranova@crr.cz

IROP – SC 4.2 – režijní náklady
- výzva č. 6 vyhlášena již 30. 9. 2015
◦ aktuálně je v přípravě 2. revize Specifických pravidel IROP 4.2

- konzultace poskytuje výhradně CRR Praha
◦ Ing. Oldřich Hnátek, oldrich.hnatek@crr.cz, tel: 225 855 304 (nový!)
◦ lze podávat žádosti o podporu průběžně
◦ není bezpodmínečně nutné čekat na ukončení kontroly Strategie CLLD
◦ lze předkontrolovat podklady k výdajům (výběrová řízení, ...)

- upřesněný výklad kombinovaného financování
◦ viz prezentace CRR ze seminářů 5., resp. 12.5. a aktualizované doporučení PS LEADER

- PS Vzdělávání žádá všechny MAS o zahájení animace škol
◦ viz semináře MŠMT pro MAS k šablonám
◦ prezentace a FAQ v zalogované části webu

◦ výzva OP VVV na „šablony“ zatím nebyla vyhlášena

- alokace dle tabulky NS MAS ČR z 14.10.2015

OPŽP – SC 4.2 a 4.3
- změny pro CLLD (mail z 21.3.):
◦ 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). Účinné až po schválení změny
Programového dokumentu ze strany EK.
◦ SC 4.3 výsadby nelesní zeleně - 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 plochy u obou aktivit

- Příručka pro MAS k OP ŽP (AOPK, 3/2016)

◦ v přípravě aktualizace - rozšíření 4.3 a další úpravy schválené na 4. MV
- MAS, které do podané Strategie CLLD zahrnuly Programový rámec OPŽP
a nevyužily celou nabízenou alokaci na výsadby nelesní zeleně, budou
mít možnost v rámci věcného hodnocení po výzvě MŽP (ŘO OP ŽP) tuto
alokaci navýšení s ohledem na rozšíření výsadeb.

OP Z – IP 2.3
- Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci Strategií CLLD
(11.4., aktualizace 1.6.)
- Výzva č. 47 pro MAS na podporu Strategií CLLD (MPSV, 29.4.)
- Semináře pro MAS k výzvě č. 47
◦ 11.5.2016, Olomouc
◦ 19.5.2016, Praha
◦ 31.5.2016, Praha

- Semináře k sociálnímu podnikání
◦ 14.6.2016, Praha
◦ 16.6.2016, Olomouc

- Dále plánovány
◦ konzultace/workshopy k vyhlašování Výzev MAS a hodnocení projektů (od 07/16)
◦ seminář k zaměstnanosti (09/16)

VÝZVA - STRATEGIE CLLD
- 1. výzva
◦
◦
◦
◦

podáno 165 Strategií CLLD – viz: seznam předložených žádostí
možnost 1 opravy po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti
možnost 1 opravy po věcném hodnocení dle „velké komise“
pokud oprava/doplnění nebude akceptováno, administrace žádosti
je ukončena a MAS ji může znovu podat dalším kole

- 2. výzva
◦ uzávěrka 29.7. do 12:00 hod., možnost prodloužení
◦ nelze přetáhnout nedokončenou/vyloučenou žádost
z 1. výzvy - nutno vyplnit vše znova!

HORIZONTÁLNÍ METODIKY
- MPIN - Metodický pokyn pro integrované nástroje (MMR, 11/2015)
◦ stanovení lhůt (kapitola 8.3) – max. půl roku
◦ zahájení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti – max. 10 PD od podání
◦ ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti - do 30 PD od zahájení
◦ výzva k odstranění nedostatků ze strany MAS – do 10 PD (lze požádat o prodloužení!)
◦ kontrola odstranění nedostatků – do 10 PD od doplnění
◦ provedení věcného hodnocení – do 30 PD
◦ jednání velké komise – do 10 PD
◦ přepracování Strategie CLLD ze strany MAS – do 20 PD
◦ kontrola upravené verze Strategie CLLD, věcné hodnocení – do 10/15 PD
◦ možnost opravy/doplnění v každé fázi hodnocení Strategie CLLD pouze 1x
◦ doporučujeme konzultovat - pouze upřesňující dotazy k zaslaným připomínkám
(nejlépe písemně), není možné zasílat konkrétní opravené znění ke kontrole či k
„předschválení“

- MPŘV - Metodický pokyn pro řízení výzev (MMR, 5/2016)
◦ většinou přeneseny podmínky do Pravidel/Příruček apod.

MS2014+
ISKP

CSSF

- oznamování změn Strategie CLLD
(příp. Standardizace MAS)
◦ zatím stále formou depeší
na MMR – ORP
- podávání Žádostí o podporu
na integrované projekty
konečných žadatelů
◦ nahlížení 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

- 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, výběru projektů
a administrace změn a zpráv o
realizaci podpořených projektů
◦ za Výběrový orgán MAS zadává
souhrnně pověřený pracovník MAS
- zaškolení formou účasti na školeních >
přiřazení rolí a kompetencí

CSSF – školení pro MAS
- úvodní „velká“ školení(základní funkcionality)
◦ součást seminářů 5. a 12.5.
◦ náhradní úvodní školení – předběžný termín 21.6. v Praze, poté již v Olomouci
◦ podmínka proškolení min. 2 pracovníků za MAS (kontrola čtyř očí)
◦ uživatelská příručka rozeslána mailem 2.6.
◦ přihláška > účast na úvodním školení > zadání uživatele do systému
> informační mail uživateli > zadání absolvování školení > přiřazení rolí
a kompetencí > informační mail uživateli > aktivace přístupu
◦ zajišťuje MMR – OSMS, resp. TESCO SW

- odborná školení na vyhlašování výzev a zadávání hodnocení projektů
◦ pouze pro absolventy úvodního školení, ostatní jen jako pozorovatelé
◦ na základě školení budou danému pracovníkovi přiřazeny relevantní role
a kompetence
◦ zajistí NS MAS v regionech
◦ nejčastěji v domovské MAS školitele na vlastních noteboocích (skupiny po 10-20
účastnících)
◦ termíny budou vypisovány na červenec – listopad 2016

Plánované akce na 2. pol. 2016
- semináře na téma Strategické plánování
◦ 13 po krajích
◦ září - říjen 2016

- Země živitelka
◦ 25. -30. 8. 2016 v Českých Budějovicích
◦ Večer venkova – pátek 26. 8. 2016

- Národní konference venkov 2016
◦ přelom října a listopadu 2016 v Litoměřicích

- Závěrečná konference na téma Strategické plánování
◦ předběžný termín 23. listopadu 2016

- Podzimní Valná hromada NS MAS
◦ předběžný termín 23. listopadu 2016

ZDROJE INFORMACÍ
- www.nsmascr.cz
- nový web ÚZEMNÍ DIMENZE www.uzemnidimenze.cz
◦ veřejná část - sekce DOKUMENTY – IROP
- http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni(INFO), OP Z (INFO), OPŽP (INFO), PRV (INFO)
dimenze/Integrovane-nastroje/CLLD
◦ odkazy na metodiky, pravidla a další
- weby jednotlivých ŘO
materiály k jednotlivým OP
- PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje◦ souhrny odpovědí na FAQ
venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistnihorozvoje-na-zaklade/ a http://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
◦ zalogovaná část
- IROP: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
◦ přístup pouze pro členy NS MAS ČR, kteří
mají uhrazené členské příspěvky – dole
- OP Z: http://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny
odkaz „Přihlásit se“
a klub/fórum: https://forum.esfcr.cz/node/120/masclld/annotation/
◦ informace k přístupu rozeslány s fakturou
za členské příspěvky za rok 2015, příp.
- OP ŽP: http://www.opzp.cz/uzemni-dimenze
kontaktujte analytik@nsmascr.cz
- e-mailová rozesílka tajemnice NS MAS ČR
◦ odkazy na aktuální informace vydané jednotlivými ŘO
- dotazy na v.foltynova@nsmascr.cz
- sociální sítě
- FB skupina MAS a CLLD
- GoogleGroup mas_clld@googlegroups.com
-

DĚKUJI ZA POZORNOST

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

