Informace ŘO OPZ pro MAS č. 17
I.

Stanovení termínů pro vyhlašování výzev MAS a plány
výzev MAS
Změna výzvy ŘO OPZ pro MAS: termín ukončení fyzické
realizace projektů do 31. 12. 2022

II.

Vážení zástupci místních akčních skupin,
ŘO OPZ s ohledem na řízení administrace SCLLD a projektů v Operačním programu
zaměstnanost v rámci programového období 2014-2020 tímto oznamuje společné termíny
vyhlašování výzev MAS v OPZ na rok 2019 a podmínky pro příp. další výzvy.

I.

V roce 2019 si prosím naplánujte vyhlášení svých výzev v níže uvedených termínech s tím, že vás
vzhledem k pokročilému období implementace programovacího období 2014-2020 žádáme, abyste
v roce 2019 vyhlásili výzvy na veškerou zbývající část doposud nezazávazkované či
nevyčerpané alokace pro OPZ. Zároveň vzhledem k délce hodnotícího procesu, délce realizace
projektů a pokročilému termínu implementace důrazně doporučujeme vyhlásit maximální část
alokace v nabízených termínech v první polovině roku.





28. 2. 2019
24. 4. 2019
28. 8. 2019
24. 9. 2019

Výše nabízené termíny zohledněte ve svém indikativním plánu výzev MAS, který je MAS
povinna předkládat ŘO OPZ prostřednictvím MS2014+ každý rok nejpozději do 31. 8. pro
následující kalendářní rok. Plán předložte ve formátu tabulky dle přílohy č. 2 Příručky pro MAS.
Současná vyčíslení výše nezazávazkované/nevyčerpané alokace, kterou máte k dispozici pro
vyhlášení výzev v příštím roce, je v případě, že máte projekty v realizaci resp. žádosti v hodnocení
indikativní, a bude nezbytné ji upřesnit (znovu vyčíslit) před samotným vyhlášením jednotlivé
výzvy. Zde upozorňujeme, že čím rychlejší bude proces hodnocení žádostí, tím rychleji budou
informace o dostupné alokaci k dispozici.
V této chvíli také zvažujeme zejm. vzhledem k dosavadnímu objemu schválených projektů
možnost navýšit opatření resp. strategie v případě výzev, které mají projekty v zásobních, a
v případě MAS, které již úspěšně vyhlásily výzvy na 100 % své alokace v OPZ a vykazují čerpání
projektů. Cílem takového opatření je snaha o efektivní využití maximální výše dostupné alokace na
CLLD v OPZ. O tomto opatření vás příp. budeme včas informovat.
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Rovněž upozorňujeme, že v roce 2020 bude v zásadě možné vyhlásit výzvy jen na
nedočerpané volné prostředky na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ.
II.

Zároveň vám oznamujeme, že z důvodu plánování hladkého ukončení administrace
programového období 2014-2020 v roce 2023 a souběhu s následujícím programovým
obdobím posouváme ve výzvě ŘO OPZ pro MAS č. 047 Nejzazší datum pro ukončení
fyzické realizace projektu z 30. 6. 2023 na 31. 12. 2022. Aktualizace výzvy bude
uveřejněna na www.esfcr.cz a v MS14+ v následujících dnech. Prosíme, abyste i tuto
skutečnost brali na zřetel při plánování a realizaci vaší strategie v OPZ.

V případě nejasností se prosím obracejte na své projektové manažery OPZ (kontaktní osoby).
Děkujeme za spolupráci.

Oddělení projektů CLLD, ŘO OPZ
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