Informace ŘO OPZ pro MAS č. 18
I.
II.

Připravovaná aktualizace MPIN a změny finančních
plánů SCLLD
Možnost navýšení rezervované alokace o částku na
projekty v zásobníku a navýšení rezervované alokace o
částku na novou výzvu/y pro MAS, kterým se daří
úspěšně kontrahovat/čerpat prostředky OPZ

Vážení zástupci místních akčních skupin,
I.

Informujeme Vás, že ŘO OPZ v souladu s připravovanou aktualizací MPIN nebude
po MAS vyžadovat – stejně jako v předchozích letech, aby žádaly ve změnovém řízení
o přesun nevyčerpané alokace plánované na roky 2016 až 2018 do dalších let.
Na nevyčerpanou alokaci budeme v letošním roce opět nahlížet jako na alokaci, kterou
je nutno vyčerpat (v souladu s akceptačním dopisem bez sankce minimálně z 60 %)
v roce příštím (tedy 2019). Zároveň nebude ŘO OPZ přesuny nevyčerpaných
finančních prostředků ve finančních plánech mezi lety v letošním roce a
v průběhu příštího roku schvalovat. Prosíme tedy, abyste nepředkládali na ŘO
OPZ takové žádosti o změny strategií. Tato opatření přijímáme z důvodu
minimalizace administrativní zátěže na Vaší i naší straně a možnosti efektivně
vyhodnotit plnění finančních plánů a strategií na základě dat z vyhlášených výzev a
realizovaných projektů minimálně za období do poloviny roku 2019. Změny finančních
plánů budete předkládat dle připravované aktualizace MPIN (předpokládaná účinnost
od 1. 11. 2018) v předem daných termínech, které budou rozloženy do více fází, a to až
v prvním čtvrtletí roku 2020.

II.

Jak bylo předběžně avizováno v informaci pro MAS č. 17, provedli jsme vyhodnocení
úspěšnosti MAS na základě těchto dvou kritérií:

1.) Objem „zakontrahovaných“ prostředků (konkrétně měřeno za podpořené projekty od
stavu PP27 „Žádost o podporu doporučena k financování“ včetně a to za všechna
závěrečná ověření předložená MAS na ŘO OPZ do 31. 8. 2018.
2.) Vykázané čerpání na projektech (konkrétně prokázáno předložením/schválením
ZOR/ŽOP s výdaji, a to do 31. 8. 2018)
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Navýšení rezervované alokace SCLLD je možné provést 2 způsoby (A,B):

NAVÝŠENÍ REZERVOVANÉ
ALOKACE SCLLD

KRITÉRIUM:

KRITÉRIUM:

KRITÉRIUM:

MIN. 50 %
ZAKONTRAHOVANÉ
ALOKACE SCLLD

MIN. 75 %
ZAKONTRAHOVANÉ
ALOKACE SCLLD

MIN. 50 %
ZAKONTRAHOVANÉ
ALOKACE SCLLD +
ČERPÁNÍ ZOR/ZOP

A) ZÁSOBNÍK

A) ZÁSOBNÍK

A) ZÁSOBNÍK

+

+

B) NOVÁ VÝZVA,
NAVÝŠENÍ ALOKACE NA
STÁVAJÍCÍ VÝZVU/Y

B) NOVÁ VÝZVA,
NAVÝŠENÍ ALOKACE NA
STÁVAJÍCÍ VÝZVU/Y

A) Navýšení alokace SCLLD prostřednictvím podpory projektů v zásobnících (tedy ve stavu
PU 27 „Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty“), a to pro projekty zařazené do
zásobníku (přepnuté do stavu PU 27) do data 31. 12. 2018.
Variantu A) mohou využít MAS, které splnily podmínku naplnění kritéria Objem
„zakontrahovaných“ prostředků na min. 50 % z celkové rezervované alokace MAS1.
V případě využití této možnosti je nutné ze strany MAS předložit žádost o změnu SCLLD
do 31. 12. 2018, ve které bude uvedeno zdůvodnění, že se jedná o navýšení rezervované
alokace o projekty v zásobníku s odkazem na číslovanou informaci č. 18 (rovněž bude
zohledněno ve finančním plánu SCLLD a příp. indikátorech). Bude identifikován projekt
včetně částky alokace. Po odsouhlasení žádosti o změnu provede MAS modifikaci výzvy v
MS2014+ (navýšení alokace výzvy MAS). Pokud to pravidla MAS upravují, musí navýšení
alokace výzvy MAS/dodatečný výběr projektu ze zásobníku potvrdit Rozhodovací orgán.
MAS postupuje v tomto případě vždy podle jednacího řádu a nastavených interních
pravidel MAS.

1

Procentuální poměr byl stanoven k celkové rezervované alokaci na SCLLD, pro tyto potřeby nebereme v úvahu rozložení
finančního plánu do jednotlivých let.
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V rámci této změny SCLLD oproti ustanovením v úvodu této číslované informace (části I.)
MAS zároveň požádá o úpravu finančního plánu dle navýšené alokace MAS, která
bude zahrnovat přesun nevyčerpané alokace z let 2016, 2017, 2018 do roku 2019.
Žádáme, aby MAS vždy žádost o změnu předem konzultovala se svou kontaktní osobou
ŘO OPZ.

V následující tabulce jsou uvedeny MAS, které splnily požadavek pro variantu A) – navýšení
alokace SCLLD o projekty v zásobníku:
Název MAS
MAS Moravská cesta, z. s.
MAS Regionu Poodří, z.s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
MAS Blaník, z. s.
MAS Achát z.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS ORLICKO, z.s.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
MAS 21, o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
MAS Šumavsko, z.s.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Moravský kras z.s.
MAS Česká Kanada o.p.s.
Společná CIDLINA, z.s.
MAS POLIČSKO z.s.
MAS Železnohorský region, z.s.
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
MAS Rozkvět, z.s.
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS Podchlumí, z. s.
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
MAS Radbuza, z.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.

Číslo SCLLD

%
v právních
aktech

CLLD_15_01_004
CLLD_15_01_016
CLLD_15_01_026
CLLD_15_01_032
CLLD_15_01_036
CLLD_15_01_037
CLLD_15_01_050
CLLD_15_01_064
CLLD_15_01_065
CLLD_15_01_071
CLLD_15_01_088
CLLD_15_01_095
CLLD_15_01_114
CLLD_15_01_144
CLLD_15_01_228
CLLD_15_01_229
CLLD_15_01_239
CLLD_15_01_240
CLLD_15_01_242
CLLD_15_01_258
CLLD_15_01_259
CLLD_15_01_266
CLLD_15_01_281
CLLD_16_01_026
CLLD_16_01_028
CLLD_16_01_029
CLLD_16_01_036
CLLD_16_01_053
CLLD_16_01_054
CLLD_16_01_060
CLLD_16_01_092
CLLD_16_01_100
CLLD_16_01_103

72 %
54 %
54 %
53 %
59 %
74 %
58 %
65 %
95 %
54 %
64 %
79 %
68 %
54 %
52 %
83 %
94 %
52 %
55 %
56 %
68 %
52 %
63%
59 %
50 %
58 %
63 %
53 %
92 %
58 %
69 %
54 %
54 %
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Jižní Haná o. p. s.
Rozvoj Krnovska o.p.s.
MAS Východní Slovácko, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.
MAS Říčansko o.p.s.
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

CLLD_16_01_110
CLLD_16_01_117
CLLD_16_01_137
CLLD_16_01_149
CLLD_16_02_004
CLLD_16_02_014

58 %
67 %
91 %
57 %
75 %
62 %

B) Navýšení alokace MAS ve výši schválené žádosti o změnu SCLLD na další nové výzvy
MAS příp. modifikaci stávajících výzev MAS
Variantu B) mohou využít MAS, které splnily jednu z podmínek níže:


naplnění kritéria Objem „zakontrahovaných“ prostředků na min. 75 % z celkové
rezervované alokace MAS2



naplnění kritéria Objem „zakontrahovaných“ prostředků na min. 50 % z celkové
rezervované alokace MAS3 a zároveň vykázané čerpání na projektech

nebo

V případě využití této možnosti bude rovněž nutné ze strany MAS předložit žádost o změnu
SCLLD do 31. 12. 2018, ve které bude identifikováno opatření, v rámci kterého MAS
požaduje navýšit rezervovanou alokaci, bude uvedena částka CZV o kolik se bude
rezervovaná alokace MAS navyšovat (rovněž bude zohledněno ve finančním plánu SCLLD
a indikátorech). Zároveň budeme vyžadovat ujištění o absorpční kapacitě MAS s případnou
identifikací konkrétních projektových záměrů s orientační délkou jejich realizace a termín
vyhlášení výzvy MAS v prvním pololetí roku 2019.
V rámci této změny SCLLD oproti ustanovením v úvodu této číslované informace (části I.)
MAS zároveň požádá o úpravu finančního plánu dle navýšené alokace MAS, která
bude zahrnovat přesun nevyčerpané alokace z let 2016, 2017, 2018 do roku 2019.
Žádáme, aby MAS vždy žádost o změnu předem konzultovala se svou kontaktní osobou
ŘO OPZ.
V následující tabulce jsou uvedeny MAS, které splnily požadavky pro variantu B) – Navýšení
alokace MAS ve výši schválené žádosti o změnu SCLLD na další nové výzvy MAS příp. modifikaci
stávajících výzev MAS.4

2

Procentuální poměr byl stanoven k celkové rezervované alokaci na SCLLD, pro tyto potřeby nebereme v úvahu rozložení finančního
plánu do jednotlivých let.
3

Procentuální poměr byl stanoven k celkové rezervované alokaci na SCLLD, pro tyto potřeby nebereme v úvahu rozložení finančního
plánu do jednotlivých let.
4

MAS uvedené v tabulce pro variantu B) mohou využít obě varianty tj. navýšení alokace na SCLLD i o projekty v zásobníku
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Číslo SCLLD

%
v právních
aktech

Vykázané
čerpání
(ANO/NE)

MAS Moravská cesta, z. s.

CLLD_15_01_004

72 %

ANO

MAS Regionu Poodří, z.s.

CLLD_15_01_016

54 %

ANO

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

CLLD_15_01_026

54 %

ANO

MAS Blaník, z. s.

CLLD_15_01_037

74 %

ANO

MAS Sokolovsko o.p.s.

CLLD_15_01_064

65 %

ANO

MAS ORLICKO, z.s.

CLLD_15_01_065

95 %

ANO

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

CLLD_15_01_071

54 %

ANO

MAS 21, o.p.s.

CLLD_15_01_088

64 %

ANO

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

CLLD_15_01_095

79 %

ANO

MAS Šumavsko, z.s.

CLLD_15_01_114

68 %

ANO

MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.

CLLD_15_01_144

54 %

ANO

MAS Pobeskydí, z. s.

CLLD_15_01_228

52 %

ANO

MAS Moravský kras z.s.

CLLD_15_01_229

83 %

ANO

MAS Česká Kanada o.p.s.

CLLD_15_01_239

94 %

ANO

Společná CIDLINA, z.s.

CLLD_15_01_240

52 %

ANO

MAS POLIČSKO z.s.

CLLD_15_01_242

55 %

ANO

MAS Železnohorský region, z.s.

CLLD_15_01_258

56 %

ANO

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

CLLD_15_01_259

68 %

ANO

MAS Rozkvět, z.s.

CLLD_15_01_266

52 %

ANO

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

CLLD_15_01_281

63 %

ANO

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

CLLD_16_01_028

50 %

ANO

MAS PODBRDSKO, z.s.

CLLD_16_01_036

63 %

ANO

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

CLLD_16_01_149

57 %

ANO

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.

CLLD_16_02_014

62 %

ANO

MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

CLLD_16_01_054

92 %

NE

MAS Východní Slovácko, z.s.

CLLD_16_01_137

91 %

NE

MAS Říčansko o.p.s.

CLLD_16_02_004

75 %

NE

Název MAS
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K dnešnímu datu eviduje ŘO OPZ dosud nezadministrovaná závěrečná ověření způsobilosti výzev
MAS předložená ŘO do 31. 8. 2018. Po dokončení kontroly těchto ZOZ dojde v případě naplnění
kritérií uvedených výše k dodatečnému oslovení těchto MAS s nabídkou možnosti navýšení
rezervované alokace SCLLD:
Název MAS

Číslo SCLLD

MAS Sdružení Růže z.s.

CLLD_15_01_238

LAG Podralsko z. s.

CLLD_15_01_104

MAS Hustopečsko, z.s.

CLLD_16_02_015

MAS Královédvorsko, z. s.

CLLD_16_01_145

Na základě vyhodnocení úspěšnosti tohoto opatření a v případě identifikace další potřeby zvýšení
čerpání v rámci výzev MAS může ŘO OPZ přistoupit k obdobnému opatření i v roce 2019.
V případě nejasností se prosím obracejte na své kontaktní osoby ŘO OPZ.
Děkujeme za spolupráci.

Oddělení projektů CLLD, ŘO OPZ
dne 1. 10. 2018
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