Informace ŘO OPZ pro MAS č. 10
Revize řídicí dokumentace
Pomůcky pro tvorbu výzvy MAS
Informace č. 10 obsahuje:
I.
II.

Informaci o revizi řídicí dokumentace
Pracovní pomůcky pro MAS k využití při přípravě a vyhlašování výzev místních
akčních skupin v Operačním programu Zaměstnanost.

I.

Informace o revizi řídicí dokumentace

ŘO OPZ informuje, že ke dni 15. 1. 2017 došlo k revizi Pravidel zapojení místních akčních
skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD (Příručka pro MAS). Aktuální verze Příručky
je ke stažení zde: https://www.esfcr.cz/pravidla-zapojeni-mistnich-akcnich-skupin-do-opz
Provedené změny:
-

-

doplnění rozhodovacího orgánu MAS, které navazuje na Metodiku pro standardizaci
MAS v programovém období 2014–2020; s tím souvisí i rozpracování agendy žádostí o
přezkum v případech, kdy projekt dosáhne negativního výsledku právě ve fázi výběru
zajišťované rozhodovacím orgánem MAS.
ostatní úpravy vychází z dosavadních zkušeností a z komunikace s MAS zejména při
přípravě výzev MAS.

II.

Pracovní pomůcky pro MAS k využití při přípravě a
vyhlašování výzev místních akčních skupin v Operačním
programu Zaměstnanost.

ŘO OPZ, oddělení projektů CLLD zpracovalo několik pracovních pomůcek pro přípravu a
vyhlašování výzev MAS:




Pracovní pomůcka _ Šablona výzvy MAS (včetně přílohy č. 1 Informace o způsobu
hodnocení a výběru projektů)
Pracovní pomůcka _ Nastavování indikátorů na výzvy MAS
Pracovní pomůcka _ Zadávání výzev MAS do MS 2014+

Tyto pomůcky jsou k dispozici také na https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcniskupiny-opz
Pomůcky zpracovali pracovníci oddělení CLLD jako pracovní materiály, které se mohou dále
upravovat a přizpůsobovat potřebám MAS tak, aby byly skutečně nápomocny při procesu
vyhlašování výzev a hodnocení projektů. Následovat budou ještě pomůcky k hodnocení
předložených žádostí a zadávání hodnocení žádostí do MS 2014+.

V průběhu 2. poloviny roku 2016 byly pomůcky na základě oslovení z naší strany „testovány“
prvními MAS, které již mají SCLLD schválenu nebo jsou v hodnotícím procesu SCLLD
nejdále, a upravovány na základě konzultací k prvním výzvám MAS. Nyní tedy dáváme
pomůcky k dispozici všem MAS a prosíme, abyste od nynějška používaly pomůcky označeny
jako „verze 1.0“, „15. 1. 2017“.
Věříme, že Vám pomůcky usnadní hladkou přípravu Vašich výzev. K jednotlivým dotazům
můžete rovněž nadále využívat diskusní klub na esf fóru https://www.esfcr.cz/mas-clld

Přílohy Informace ŘO OPZ pro MAS č.10:




Pracovní pomůcka _ Šablona výzvy MAS
Pracovní pomůcka _ Nastavování indikátorů na výzvy MAS
Pracovní pomůcka _ Zadávání výzev MAS do MS 2014+

