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PS LEADER
- 30 členů
- rozděleno do 5 podskupin dle OP + IROP 4.2

- ad-hoc on-line konzultace,
připomínkování pravidel,
velmi rychlá reakční doba
- fyzická jednání pouze v rámci
připomínkování konkrétních pravidel
(např. nedávno TPS LEADER na MZe)

tým OPTP
Jan Dražský Florian, MAS Český Západ, z.s.
IROP, PRV, OPŽP, celková koordinace
tel.: 77 44 99 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz
Bohuslava Zemanová, Posázaví, o.p.s.
IROP, PRV
tel.: 723 881 081, e-mail: zemanova@posazavi.com
Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy-Vltava, o.p.s.
OPZ
tel.: 733 327 934, e-mail: brdy-vltava@seznam.cz
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o.p.s.
OPVVV
tel.: 602 578 297, e-mail: marketap@podlipansko.cz

Bc. Veronika Foltýnová, administrace projektu
tel.: 731 656 117 e-mail: v.foltynova@nsmascr.cz

MPIN
- revize MPIN – platnost od 1.11.
- změna termínu pro hlášení změn finančních
plánů z 15.11. na 31.1./28.2./31.3./30.4.

IROP
- postupná revize Výzev ŘO v IROP 4.1.
◦ úpravy Studie proveditelnosti
◦ Kritéria ZoZ – částečně přesun na MAS

- Minimální požadavky (Interní postupy)
- revize 1.6 z 28.6.2018
◦ prodloužení 6. Výzvy o rok (do 30.6.2019)
◦ navýšení hodinových limitů na 200 Kč
◦ navýšení limitů HM
◦ Vedoucí pracovník SCLLD z 42 na 46,5 tis. Kč
◦ Ostatní pracovníci z 33 na 36,5 tis. Kč

PRV
- pravidla pro změny ISg
◦ možnost přesunu financí mezi obdobnými Fichemi
◦ možnost převodu alokace 19.3.1 na 19.2.1
◦ zrušení Fiche po jejím min. 1x vyhlášení a po evaluaci

- milníky
◦ sankce jen u MAS, které nezazávazkovaly 20% alokace
◦ bonusy u MAS, které zazávazkovaly nad 50% alokace

- změny Pravidel 19.2.1. pro 2019
◦ ve Výzvě MAS již bude možné upravit výši ZV
◦ výběr CM nebude možné po registraci projektu odvolat
◦ lhůty na odstranění nedostatků se prodlužují na 21 KD

PRV – čl. 20
Předběžně byly odsouhlaseny tyto oblasti podpory:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

veřejná prostranství (vč. herních prvků, případně zeleně)
MŠ a ZŠ (bez povinnosti navýšení jejich kapacity)
hasičské zbrojnice
zázemí pro spolky (klubovny)
prodejny smíšeného zboží (pouze pro obce)
vybrané kulturní památky
kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven (spol. prostor – veř. podpora)
stezky (pěší, lyžařské, hippostezky, apod.)
muzea (pouze pro obce)

Míru dotace předpokládáme mezi 60 a 90%
Nutná opora v analytické části, APP a SWOT Strategie CLLD
Na nové aktivity nebude navýšena alokace na MAS
Pravidla by měla být cca v prosinci 2018

OPZ
- ŘO stanovil fixní termíny pro vyhlášení výzev pro rok 2019
- celkem 4 termíny v únoru, dubnu, srpnu a září
- vyhlásit všechny zbývající alokace a v roce 2020 vyhlašovat
již jen na nevyčerpané prostředky
- ŘO stanovil způsob výpočtu bonusů pro MAS, které dobře
čerpají a mají projekty v zásobníku

OPŽP – nové aktivity
4.3.2 – realizace ÚSES (100% a 80% dotace)
◦ i pro MAS, které mají v PRV pozemkové úpravy, pokud je vyhlásí
v PRV v roce 2018 a OPŽP až v roce 2019
4.3.5 – protierozní opatření (80%)
◦ i pro MAS, které mají v PRV pozemkové úpravy, pokud je vyhlásí
v PRV v roce 2018 a OPŽP až v roce 2019
4.4.1 – funkční plochy a prvky sídelní zeleně (60%)
◦ i pro obce do 500 obyv. (až od 2019)

- každá MAS bude mít k dispozici alokaci 10 mil. Kč (dotace),
kterou si rozvrhne mezi výše uvedené aktivity
◦ možnost navýšení v případě převisu projektů

- na nové aktivity nebude navýšena alokace na režijní náklady MAS
- Výzvy MAS na nové aktivity vyhlásit 8/2018–2/2019

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian

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

