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10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD
Řízení o změně ISg je zahájeno podáním žádosti o změnu integrované strategie prostřednictvím ISKP14+.
Žádost o změnu je možné podat po splnění podmínek věcného hodnocení (stav SP22 „Žádost o realizaci ISg
splnila podmínky věcného hodnocení“). Změny integrované strategie lze rozdělit na nepodstatné a podstatné.
Charakter změny je určen automaticky na základě datových oblastí, na kterých nositel IN vykazuje změnu.
Nepodstatné změny nevyžadují vyhotovení nového akceptačního dopisu ŘO. K provedení těchto změn stačí,
aby je MMR – ORP vzalo na vědomí, resp. akceptovalo prostřednictvím MS2014+. Jedná se o:
- změnu kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, změnu sídla a dalších obecných informací
o nositeli IN,
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-

uzavření a změny smluv s partnery MAS , změny ve složení povinných orgánů MAS (v případě SCLLD),

-

změnu manažera strategie,

-

změnu horizontálních principů.

Ostatní změny jsou považovány za podstatné, zejména se jedná o:
-

-

-

podstatné změny administrované MMR-ORP:
o

změna IČO,

o

změna právní formy nositele,

o

změna vymezeného území v případě CLLD (bližší podmínky stanoví kap. 7.2), 7.2

o

změna v implementační části integrované strategie.

podstatné změny administrované ŘO:
o

změna ve finančním plánu IN,

o

změna indikátorů,

o

změna strategických, specifických cílů a opatření.

podstatné změny administrované MMR-ORP a ŘO:
o

přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření (příp. aktivity – fiche PRV)
integrované strategie.

Změny spočívající v naplnění hodnoty indikátoru do výše 110 % (včetně) jeho cílové hodnoty, která je uvedena
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ve schválené verzi ISg, nejsou předmětem schvalování ŘO.
Změny finančního plánu týkající se vyššího čerpání v jednotlivých letech oproti schválenému finančnímu plánu
strategie nejsou předmětem schvalování ŘO. Nositel tyto změny popíše ve Zprávě o realizaci ISg. Podmínkou je,
že v rámci daného opatření ITI/IPRÚ/CLLD nesmí být překročena plánovaná alokace určená na celou dobu
realizace strategie.
Změny týkající se přesunů částek ve finančním plánu mezi lety 2016, 2017 a 2018 nemusí být v těchto letech
předmětem schvalování ŘO. Nositel tyto změny finančního plánu popíše ve Zprávě o realizaci ISg. Podmínkou
využití tohoto postupu je, že jde o přesun finančních prostředků pouze v rámci daného opatření ITI/IPRÚ/CLLD.
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Partner MAS - V případě, že MAS má právní formu spolek, je partnerem MAS fyzická či právnická osoba, která byla přijata
za člena MAS. V případě, že MAS má právní formu obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo zájmového sdružení
právnických osob se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu působící v organizační složce MAS na základě smlouvy.
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Předmětem schvalování ŘO rovněž není naplnění hodnoty indikátoru výsledku (jehož hodnota se automaticky přebírá
od ŘO) přes 110% jeho cílové hodnoty.
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Zároveň nesmí být překročena plánovaná alokace na dané opatření (resp. Fichi v PRV) ITI/IPRÚ/CLLD určená
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na celou dobu realizace strategie. Nositel IN podává souhrnnou žádost o změnu ISg (v termínech viz níže).
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V případě nedodržení finančního plánu strategie a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce podává
nositel žádost o změnu finančního plánu (přesun finančních prostředků do následujícího roku/let),
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a to nejpozději v následujících termínech:
-

do 31. ledna roku n+1 v případě všech ISg v rámci nástroje ITI a IPRÚ,

-

do 31. ledna roku n+1 v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky
věcného hodnocení (stav SP22) do 15. 1. 2017,

-

do 28. února roku n+1 v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky
věcného hodnocení (stav SP22) od 16. 1. 2017 do 31. 3. 2017,

-

do 31. března roku n+1 v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky
věcného hodnocení (stav SP22) od 1. 4. 2017 do 15. 7. 2017,

-

do 30. dubna roku n+1 v případě strategií CLLD, které byly schváleny, tj. splnily podmínky
věcného hodnocení (stav SP22) od 16. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

ŘO (popř. MMR – ORP) může iniciovat jednání s nositelem IN o potřebě provedení změn ve strategii,
a to v případě, že bude zjištěno, že není dodržován schválený finanční plán realizace nebo nedochází k naplnění
stanovených hodnot indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o plnění ISg vypracované nositelem
IN, případně na základě informací zjištěných z MS2014+. Žádost o změnu podává nositel IN (s výjimkou situací
popsaných v kapitole 12).
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V případě nástroje CLLD platí povinnost hlásit změny finančního plánu v případě OPZ až po střednědobé evaluaci MAS.
V souladu s podmínkami EZFRV platí totéž v případě PRV. Podmínkou v rámci PRV je, že v rámci jednotlivých Fichí nesmí být
překročena plánovaná alokace určená na celou dobu realizace strategie.
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Plánované čerpání v běžném roce odpovídá podaným žádostem o platbu k 31. 10. roku n, s výjimkou PRV, s ohledem
na jinak nastavený finanční plán. V případě PRV budou uváděny částky závazkované (projekty, u kterých je podepsaná
Dohoda), případně částky alokované na výzvy MAS v daném roce.
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V souladu s podmínkami EZFRV platí v případě PRV povinnost hlásit změny finančního plánu až po střednědobé evaluaci
MAS. Podmínkou je, že v rámci jednotlivých Fichí nesmí být překročena plánovaná alokace určená na celou dobu realizace
strategie.

