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Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
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celá Česká republika
Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
28554272
www.nsmascr.cz
Bc. Veronika Foltýnová, tajemnice
+420 583 215 610
+420 731 656 117
v.foltynova@nsmascr.cz

Posláním NS MAS je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat NNO zajišťující
administrativní a finanční záležitosti MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům
a organizacím zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni
vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích iniciativy LEADER a ve vztahu k ostatním
partnerům, institucím a úřadům apod.
MAS jsou nástrojem pro implementaci Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově ve
smyslu nařízení o společných ustanoveních pro ESI fondy č. 1303/2013.

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje

Cílem projektu je řešení problémových oblastí týkajících se komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do
poloviny roku 2019.

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace CLLD, zejména pak řešení
problémových oblastí, které se mohou vyskytnout v počátku implementace CLLD v ČR.
Aktivity jsou zaměřeny zejména na monitoring MAS, vyhodnocování implementace CLLD

ve vazbě na jednotlivé OP/PRV a školení pracovníků MAS pro práci s CSSF14+. Projekt
realizuje Národní síť MAS ČR je zastřešující organizací pro místní akční skupiny s
celostátní působností, jejíž členskou základnu dlouhodobě tvoří 95% existujících MAS.

Oblasti a aktivity projektu
1. Administrace projektu: zajištění správného průběhu čerpání, plnění povinností spojených
s projektem v souladu s aktuální metodikou poskytovatele dotace
Aktivity
 zajištění realizace projektu
 koordinace činností, zpracování podkladů
 komunikace se zapojenými subjekty, předávání informací
 tvorba podkladových a přehledových materiálů
 zajištění publicity
Termín
-

administrace projektu > 2016–2019

Výdaje
-

mzdové náklady

Výstupy
zprávy o realizaci projektu, publicita projektu

2. Monitoring MAS, Vyhodnocování úspěšnosti financování strategií CLLD z ESI fondů, vytváření
analýz a podkladů: expertním týmem a odborníky na OP vyhodnocování stavu čerpání prostředků
jednotlivých MAS v programech ESI fondů na základě dat z MS2014+; sledování pokroku v plnění
monitorovacích indikátorů strategie CLLD; expertním týmem zpracovávání analýz rizik, které je
možné vypracovat na základě statistických informací získaných od jednotlivých MAS či z jiných
zdrojů, analytikem prováděný sběr dat dle zadání od MMR (ORP), expertním týmem zajištěná
identifikace příkladů dobré a špatné praxe v oblasti financování, vyhodnocení, procesní
dokumentace, návrhy na změny textace programů, apod.; odborníky na CLLD definování zvyšování
kvality práce na úrovni MAS za účelem zlepšování postupů pro naplňování cílů strategií CLLD,
změnami v průběhu období, ukázky příkladů dobré praxe fungování organizace, diskuze v širším
plénu; výstup pro MMR

Aktivity
 vyhodnocení nastavení CLLD vůči ŘO
 ustanovit v NS MAS skupinu odborníků k jednotlivým ESI fondům 2014–2020, které jsou svým
zaměřením využitelné pro CLLD (bez ohledu na stav využití) nastavit diskuzi v rámci této skupiny
odborníků (předpoklad měsíční setkání)
 sestavit expertní tým pro diskuzi a přenos informací, zkušeností a dovedností mezi jednotlivými
ŘO OP a MAS, vůči ŘO jednotlivých OP a PRV, diskuze společně s ŘO OP a PRV (dohromady
realizace CLLD)
 zvýšit informovanost MAS o naplňování indikátorů v rámci CLLD, přenos příkladů dobré i špatné
praxe mezi MAS o naplňování strategií
 prezentace naplňování SCLLD dle MAS, krajů, ČR
 seznámení s aktuálními poznatky s plánovanou implementací CLLD na území ČR
 předávání zkušeností a znalostí na základě podnětů získaných v rámci analytické činnosti
Termín
-

ustanovení skupiny odborníků na CLLD a odborníků na OP > 2016

-

vybudování expertního týmu – 2016

-

osvěta a diskuze s ŘO > 2016–2019

-

zvýšení informovanosti > 2017–2019

-

prezentace dat > 2017–2019

-

setkávání > 2016–2019

Výdaje
-

odměny odborným týmům a expertnímu týmu

-

zajištění společných jednání odborníků v rámci NS MAS

zajištění jednání (prostory, technické zajištění, občerstvení, lektoři)
Výstupy
zápisy z jednání a doporučení
-

-

prezentace dat

-

počet pracovních jednání

3. Školení uživatelů CSSF14+ z řad zástupců MAS
Prostřednictvím dodavatelsky zajištěných školitelů z řad NS MAS (KS MAS), kteří absolvovali
odborná školení pro oblasti Výzva MAS a Hodnocení integrovaných projektů, budou školeni
uživatelé na úrovni MAS (povinně dva v MAS) pro administraci výzev MAS a hodnocení

integrovaných projektů v interním portále CSSF14+ monitorovacího systému MS2014+. Na úrovni
NS MAS bud fungovat centrální konzultant k problematice.
Aktivity
 gestoři školení budou školit uživatele monitorovacího systému CSSF14+ z řad zaměstnanců MAS
 gestor školení MAS založí uživatele do organizační struktury, uživateli bude automaticky
vygenerováno Identifikační číslo a zasláno na e-mail
 gestor školení informuje e-mailem zástupce MAS o možnosti registrace do produkčního
prostředí
 sledování stavu povinného počtu proškolených zaměstnanců na každé z MAS a vedení databáze
proškolených na úrovni NS MAS
Termín
-

intenzivní školení všech MAS > 2016
doškolování v rámci fluktuace zaměstnanců 2017–2019

Výdaje
zajištění jednání (prostory, technické zajištění, občerstvení)
gestoři školení (odměna včetně ubytování a cesty) – bude zajištěno v rámci externí služby
Výstupy
počet proškolených osob = minimálně 360 osob
-

NÁVRH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
Mzdové náklady (včetně odvodů = superhrubá mzda):


DPP, DPČ – oblast 2, 3



pracovní smlouvy na administrativní a analytické práce spojené s projektem a na konzultace
CSSF14+ – oblast 1, 2, 3

 administrace projektu – oblast 1
Služby:


pronájem prostor – oblast 2, 3



personální zajištění dvou školitelů na jedné vzdělávací akci – oblast 3



technické zajištění (dataprojektor, ozvučení) – oblast 2, 3



občerstvení, stravování (pro setkávání) - oblast 2, 3

Rok
2015
2016

Aktivity
Příprava projektu
1. Administrace projektu
2. Monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti

2017

2018

2019

financování strategií CLLD z ESI fondů
vybudování týmu a zvýšení informovanosti, ustanovení skupiny odborníků osvěta a
diskuze s ŘO, setkávání
3. Školení CSSF14+
1. Administrace projektu
2. Monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti
financování strategií CLLD z ESI fondů
vybudování týmu a zvýšení informovanosti, ustanovení skupiny odborníků osvěta a
diskuze s ŘO, setkávání
3. Školení CSSF14+
1. Administrace projektu
2. Monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti
financování strategií CLLD z ESI fondů
vybudování týmu a zvýšení informovanosti, ustanovení skupiny odborníků osvěta a
diskuze s ŘO, setkávání
3. Školení CSSF14+
1. Administrace projektu
2. Monitoring MAS, vytváření analýz a podkladů, vyhodnocování úspěšnosti
financování strategií CLLD z ESI fondů
vybudování týmu a zvýšení informovanosti, ustanovení skupiny odborníků osvěta a
diskuze s ŘO, setkávání
3. Školení CSSF14+

