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MAS, které již vyhlásily Výzvu MAS
ve všech 4 OP:
- MAS Brána Brněnska, z.s.
- MAS Lašsko, z. s.
- MAS Železnohorský region, z.s.
- Prostějov venkov o.p.s.

AKTIVITY
NS MAS V RÁMCI
PROJEKTU OPTP

PODPORA MAS
- HODNOCENÍ STRATEGIÍ CLLD
◦ podpora a aktivizace MAS při vypořádání připomínek ŘO/ORP
◦ aktuálně zbývají 3 MAS: Mezilesí, Jihozápad, Mezi hrady – všechny ve 3. VH

◦ adresná podpora MAS, jejichž Strategie CLLD byla ukončena s výsledkem „NE“
◦ aktuálně zbývají 2 MAS: Polabí a Pomalší

- PŘÍPRAVA PRVNÍCH VÝZEV MAS
◦ individuální e-mailové a telefonické konzultace pro pracovníky MAS

HLAVNÍ AKTIVITY TÝMU OPTP
VE VZTAHU K IMPLEMENTACI CLLD
- PRV
◦ 19.3.1 Projekty spolupráce MAS – připomínkování pravidel
◦ čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - návrh aktivit

- IROP
◦
◦
◦
◦

IZS – připomínkování výčtu podporovaného vybavení
bezbariérovost škol – shromáždění příkladů z praxe
Specifická pravidla 4.2 – připomínkování pravidel
Interní postupy – připomínkování příručky

- OPŽP
◦ nové aktivity – průzkum zájmu, návrh šablon programového rámce, …

- OPZ
◦ Připomínkování změn ve Výzvě č. 47

ŠKOLENÍ CSSF (STAV K POL. LISTOPADU 2017)
- ÚVODNÍ ŠKOLENÍ
◦ 5 proškolených školitelů
◦ 22 realizovaných Úvodních školení
◦ 286 uživatelů

- SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ
◦ 21 proškolených školitelů, z toho 13 aktivních
◦ 48 realizovaných školení „Výzvy IN“ = 833 proškolených uživatelů
◦ 40 realizovaných školení „Hodnocení integrovaných projektů“
= 736 proškolených uživatelů

- termíny pro přihlašování na http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/
- koordinátor Ing. Jan Libosvár, analytik@nsmascr.cz

ZAMĚŘENÍ AKTIVIT
V 1. POL. 2018
◦ IROP
◦ Finanční milníky
◦ IROP 4.2. Režijní náklady

◦ PRV
◦ Finanční milníky
◦ Indikátor pracovních míst
◦ 19.2.1 – čl. 20
◦ 19.3.1 Projekty spolupráce

◦ OPŽP
◦ nové aktivity

◦ Obecně
◦ Změny Strategií CLLD
◦ Střednědobá evaluace
◦ Umožnění přenosu
zkušeností ze zahraničí
vč. související výměny

AKTIVITY PRO ROK 2018
- SETKÁNÍ MAS V KRAJÍCH příp. NUTS II
◦
◦
◦
◦
◦
◦

zkušenosti z prvních Výzev MAS
vyhledávání příkladů dobré praxe – přínosy CLLD
sběr námětů na úpravy podmínek, pravidel a příruček
informování o připravovaných změnách, příprava na změny Strategií CLLD
Informování o připravovaném střednědobém hodnocení
diskuse k budoucnosti CLLD po roce 2020+

- ŠKOLENÍ CSSF
◦ proškolení zbývající části pracovníků MAS - min. 2 osoby na MAS – 1. Q 2018
◦ proškolení nových zaměstnanců MAS – průběžně

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPTP2
RATING MAS / HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE MAS / EVALUACE STRATEGIÍ CLLD
– CLLD JAKO PŘÍSTUP K DOSAŽENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
◦ zpracování metodiky hodnocení kvality práce MAS a její pilotní ověření
◦ pomoc MAS se střednědobou evaluací

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ MAS PRO KVALITNÍ IMPLEMENTACI
CLLD – „Jsem LEADER!“

◦ vzdělávací akce pro pracovníky MAS (témata např.: strategické plánování a myšlení,
plánování zdola-nahoru, úspěšné inovace, síťování, budování partnerství a spolupráce, …

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPTP2
PŘENOS/PŘEDÁVÁNÍ/ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ S IMPLEMENTACÍ CLLD
NA MEZINÁRODNÍ (EVROPSKÉ) ÚROVNI
◦ účast zástupců NS MAS (vč. členských MAS) na konferencích, seminářích,
setkáních MAS apod. k problematice rozvoje venkova a témat, podporovaných
v rámci CLLD na území EU
◦ studijní cesty pracovníků a členů orgánů NS MAS a členských MAS
za příklady dobré praxe v realizaci CLLD na území EU
◦ zastupování NS MAS v organizacích, sítích a platformách na evropské úrovni
(ENRD, ELARD, PREPARE, Venkovský parlament, OECD, …)

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O CLLD
◦ představení MAS a CLLD v ČR pro veřejnost, příklady dobré praxe – projekty apod.
◦ správa a aktualizace databáze MAS

AKTIVITY MAS
V RÁMCI
IMPLEMENTACE CLLD

VSTUPY KS MAS
zkušenosti s:
1. vyhlašováním Výzev MAS
2. hodnocením a výběrem projektů
3. nastavováním interních postupů,
preferenčních kritérií a jejich schvalování
4. spoluprací s ŘO

konkrétní příklady přínosu CLLD

INFORMACE
Z SEMINÁŘŮ
A KONFERENCÍ

Národní konference VENKOV
1. – 3. 11. 2017, Dříteč
Obce a kraje jsou základem regionálního rozvoje ve všech
demokratických státech. Je tudíž nezbytné, aby jejich činnost byla
zajištěna na co nejnižší úrovni tak, aby byly schopny reagovat na
reálné potřeby venkovského prostoru. Centralizačních tendencí je
potřeba se vyvarovat. Připomínaje zásady Evropské charty místní
a regionální samosprávy a respektujíce základní ústavní princip
práva na samosprávu, historii a tradice českého, moravského a
slezského venkova účastníci konference formulovali formou
diskusí u kulatých stolů následující požadavky, které jsou
předpokladem pro stabilizaci a rozvoj venkovských oblastí..

Národní konference VENKOV
1. – 3. 11. 2017, Dříteč
1. Rodinné farmy jsou nezbytnou podmínkou pro všestranný rozvoj venkova
v oblasti ekonomické, sociální, podnikatelské, územně správní, environmentální
a krajinotvorné, včetně zajištění generační obměny v návaznosti na Společnou
zemědělskou politiku EU s maximálním uplatněním dotačních prostředků
v místě působení rodinné farmy.

2. Respektovat demokratické hodnoty a právo obcí na samosprávu, rovný vztah
mezi státem a obcemi. Uvážlivě, kvalitně a zodpovědně připravovat zákony,
vedoucí ke snížení byrokracie.
3. Podporovat služby na venkově, přičemž jedním ze základních předpokladů je
podpora zavádění vysokorychlostního internetu. Důležitá je také podpora a
udržení obchodní obslužnosti venkova.
4. Zachovávat principy partnerství, síťování a spolupráce mezi aktéry na
venkově s pomocí metody LEADER, která při definování programů podpor
venkova respektuje princip „zdola nahoru“.

Národní konference VENKOV
1. – 3. 11. 2017, Dříteč
5. Rozpočtové určení daní má zajistit existenci a rozvoj obce a daňový výnos
mezi obce by měl stát dělit s vyšším podílem rovného dělení prostředků a
směřovat je na potřebné skupiny obyvatel (žáci, senioři).
6. Využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti ČR v živočišné
výrobě a speciálních rostlinných produktech pro zvýšení biodiverzity a zásoby
vody v půdě.
7. Bylo upozorněno na potřebu urgentní aktualizace zákonů, zejména v oblasti
střetu zájmů, poskytování informací a rozpočtových pravidel.
8. Pro vyvážený rozvoj regionů je důležitá osvěta, postupné vzdělávání a
vysvětlování principů lokální ekonomiky. Zároveň je potřeba posílit lokální
vazby.
9. V oblasti lokální ekonomiky a podpory krátkých dodavatelských řetězců
podpořit agroturistiku jako činnost vztaženou k místu farmy.

Národní konference VENKOV
1. – 3. 11. 2017, Dříteč
Na základě jednání územních partnerů navrhujeme
do orgánů a pracovních skupin zabývajících se rozvojem
venkovských oblastí a územní dimenzí obecně přizvat
i tyto partnerské střešní organizace:
Spolek pro obnovu venkova ČR
a Českou biskupskou konferenci.

Využití zkušeností z CLLD
8. – 10. 11. 2017, Györ, Maďarsko

Valná hromada NS MAS ČR
15. 11. 2017, Valtice
hlavní problémy CLLD v tomto období
0

Administrativní zátěž

Věcné zaměření OP
Nedodržování termínů, tlak na plnění milníků
Nerovný vztah MAS/NSMAS a ŘO
Komunikace s ŘO a jejich personální kapacity
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Valná hromada NS MAS ČR
15. 11. 2017, Valtice
klíčová témata pro CLLD v období 2020+
0

Spolkový a společenský život na venkově

Občanská vybavenost
Drobné podnikání a CR
Krajina, veřejná zeleň

Vzdělávání, práce s mládeží
Zemědělství
Sociální oblast
Kulturní památky
Odpady a ČOV
Obnovitelné zdroje
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Valná hromada NS MAS ČR
15. 11. 2017, Valtice
preferovaný implementační přístup pro CLLD po 2020+
0

větší integrace mezi fondy / 1 OP pro CLLD

důraz na animaci území

LEADER pouze v PRV

stávající stav

10

20

30

40

50

60

70

CLLD 2020+
diskutované otázky
vztah CLLD a ITI – Horizontální či vertikální?

CLLD-U – Ano či ne? Pokud ano - kde a jak?
ITI na území krajů – Ano či ne? Pokud ano - jak?

vhodná úroveň pro integraci fondů - 1 fond na úrovni
EU nebo 1 OP pro CLLD příp. všechny integrované nástroje
na úrovni ČR nebo integrace fondů až na úrovni strategie?

ne/vhodné tematické zaměření – Potřeby vs. možnosti.

= témata k diskusi v 1. pol. 2018

NÁVRH USNESENÍ

NÁVRH USNESENÍ
URYCHLENÍ ADMINISTRACE
NSK vyzývá:
a) ŘO IROP aby neprodleně významně zkrátil provádění
Závěrečného ověření způsobilosti a vystavování právního aktu u
Žádostí o dotaci v rámci SC 4.1 na dobu max. 2 měsíců od předání
na CRR a informoval
jednotlivé žadatele i MAS o termínu plánovaného
dokončení ZoZ u jejich žádostí.

NÁVRH USNESENÍ
REFLEXE ZKUŠENOSTÍ

NSK vyzývá:
a) všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly
reflexi nastavení všech podmínek pro přípravu Výzev MAS
a předkládání a hodnocení Žádostí o podporu/dotaci, zejména
s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení těchto
podmínek a minimalizaci byrokratické zátěže a následně
provedly redukci těchto podmínek.

NÁVRH USNESENÍ
USNADNĚNÍ SDÍLENÍ A VÝMĚNY
ZKUŠENOSTÍ A SPOLUPRÁCE MAS
NSK vyzývá:
a) ŘO IROP k nastavení podmínek pro usnadnění sdílení
a výměny zkušeností mezi jednotlivými MAS vč. zahraniční
výměny,
která je jedním ze základních principů metody LEADER
a přímo souvisí se zlepšováním kvality implementace
Strategií CLLD,
b) ŘO PRV k úpravě nastavení Specifických pravidel
operace 19.3.1. pro projekty spolupráce MAS
na základě projektových záměrů plánovaných
ve schválených Strategiích MAS s minimem
limitujících podmínek a dalších omezení,

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian

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

