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I.

Informace o způsobu doručování akceptačních dopisů ŘO OPZ o
schválení programového rámce OPZ jednotlivým místním akčním
skupinám

S potěšením oznamuje, že v rámci věcného hodnocení řídícího orgánu Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR došlo ke schválení prvních programových rámců Operačního programu
Zaměstnanost strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Úspěšným MAS jsou
v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014-2020 zasílány akceptační dopisy řídicího orgánu schvalující daný programový rámec
s přislíbenou alokací pro realizaci příslušné části integrované strategie.
Vzhledem k tomu, že konkrétní způsob doručení akceptačního dopisu o schválení
programového rámce není v postupech stanoven, rádi bychom Vás tímto informovali, že
řídicí orgán OPZ bude akceptační dopisy zasílat formou interní depeše (zobrazující se po
přihlášení do MS 2014+ na hlavní stránce či na hlavní liště v záložce interní depeše)
subjektům příslušné MAS, a to: hlavní kontaktní osobě, statutárnímu zástupci a dalším
osobám, které byly stanoveny v podaných žádostech o SCLLD. Interní depeše obsahuje
přiložený naskenovaný akceptační dopis a schválený programový rámec SCLLD OPZ vč.
tabulky indikátorů a finančního plánu dané SCLLD na jednotlivé roky.
Prosíme každou MAS, abyste nám zaslali potvrzovací depeši o obdržení Vašeho
akceptačního dopisu ŘO OPZ.

II.

Informace o úpravách internetových stránek Evropského sociálního
fondu (ESFCR) pro větší komfort uživatelů - místních akčních skupin

Rádi bychom Vás dále informovali, že jsme v rámci nového vzhledu oficiálních stránek
Evropského sociálního fondu: https://www.esfcr.cz využili možnosti vybudovat ve struktuře
těchto stránek samostatný oddíl Místní akční skupiny. Tento oddíl vytváří přehledné
prostředí, kde můžete snadněji a na jednom místě získat přístup k informacím, které se
vztahují k problematice podpory MAS a SCLLD poskytované v rámci investiční priority 2.3
Operačního programu Zaměstnanost (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).
Oddíl je zařazen pod sekcí Klienti, která se nachází na hlavní liště stránek ESFCR.
Obsahem tohoto oddílu jsou v této chvíli interaktivní odkazy na Výzvu ŘO OPZ pro MAS č.
047, diskuzní klub pro MAS – esf fórum, Příručka pro MAS (Pravidla zapojení místních
akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD), dokumenty s číslovanými
informacemi řídícího orgánu pro MAS, i další důležité doplňující odkazy na metodické
dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj. Viz printscreen níže:

Věříme, že Vás tato „MAS-friendly“ úprava webu potěší a usnadní Vám orientaci v důležitých
informacích.

