6.2. -2018 workshop ENRD (Evropská síť pro rozvoj venkova) - "Uplatnění zjednodušení v
praxi"
Hlavním cílem workshopu byla diskuze nad způsoby, jak zjednodušit implementaci metody
LEADER v praxi, ať již ještě v aktuálním programovacím období 2014-2020, tak v tom
příštím. Evropská komise nabízí řadu nástrojů jako zjednodušené vykazování výdajů či
grantová schémata, které však bohužel členské státy využívají velmi vzácně.
V první části semináře byly prezentovány výsledky obsáhlého průzkumu mezi evropskými
MASkami - celkem odpovědělo 700 MAS, z toho 70 z ČR. Metodologický nesoulad byl zjevný
v pojetí, zda se dotazník i seminář týkal pouze implementace LEADER prostřednictvím PRV,
nebo multifondového CLLD. V této souvislosti se ukazuje, že ČR patří k anomáliím (věřím
pozitivním:-) v rámci implementace CLLD, kdy PRV tvoří pouze malou část alokace, ač ve
všech ostatních zemích EU (s výjimkou Slovenska, kde je alokace PRV a IROP vyrovnaná)
tvoří PRV výraznou většinu. V této souvislosti je poměrně nepříjemným zjištěním, že v rámci
přípravy nového programovacího období se bohužel opět na úrovni EU ukazuje
"resortismus", kdy vznikla expertní skupina pro LEADER v 2021+, avšak bohužel pouze v
rámci GŘ AGRI a se zastoupením lidí z AGRI a odborníků z praxe se zkušeností pouze s
LEADERem, kteří nejen že nemají zkušenosti s multifondovým CLLD, ale dokonce neznají
nástroje územní dimenze EU (pojem ITI mimochodem jeden z nich slyšel poprvé v životě:-)
Je třeba aktivity NS MAS výrazně napnout zejména ve vztahu k dalším generálním
ředitelstvím, zejména REGIO a ZAMĚSTNANOST. Pozitivní v této souvislosti byla aktivní
účast p. Kučerové z MPSV, která navázala kontakt s (novou) zástupkyní GŘ ZAM, která má
CLLD v gesci.

V rámci uplatňování nástrojů ke zjednodušení implementace jsou příklady dobré praxe
např. Sasko či Polsko. Využití těchto nástrojů vyžaduje odvahu řídícího orgánu, Evropská
komise alibisticky nechce příliš vytvářet vzory implementační struktury na evropské úrovni,
což by dle názoru většiny účastníků pomohlo nejvíce. Nastavení každého podobného
nástroje zjednodušení poté totiž prochází auditem EU a to je největší strašák pro řídící
orgány. V každém případě však bude trend EU tlačit na zjednodušování implementace, v
ESF je již dnes povinnost využívat zjednodušené způsoby vykazování u projektů do 30 000
EUR a podobný princip lze do budoucna očekávat i u jiných fondů. Závěrem lze s radostí
konstatovat, že zástupkyně MZe slíbily, že i v ČR se pokusíme vyzkoušet nástroj grantových
schémat.
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