Postup pro podání žádosti o změnu ve věci změny území MAS v návaznosti
na mid-term evaluaci MAS
V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–
2020, verze 4 (dále "MPIN"), je možné v návaznosti na mid-term evaluaci SCLLD rozšířit vymezené
území SCLLD, resp. území působnosti MAS. Území působnosti MAS je možné rozšířit o dosavadní "bílá
místa" (připojení nové obce, tj. obce, která v rámci standardizace MAS nesouhlasila se zařazením
do územní působnosti žádné MAS, obce, která byla zařazena do MAS, která zanikla, nebo její SCLLD
nebyla podpořena k realizaci, nebo bývalého vojenského újezdu).
Postup pro podání žádosti o změnu vymezeného území strategie CLLD je blíže upřesněn Metodickým
stanoviskem č. 11 k MPIN (kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD), které bylo
vydáno dne 20. 2. 2019.
Za výčet podstatných změn v kapitole 10.7 byl doplněn následující text:
„Změna vymezeného území v případě CLLD, resp. územní působnosti MAS, je možná na základě
mid-term evaluace a příslušné změny SCLLD a pouze v případě připojení nové obceXX. Změnu území
je nutné zohlednit ve všech částech strategie, kde je toto relevantní.
Změna území MAS pro účely realizace SCLLD (místo realizace integrovaných projektů) je účinná ode
dne schválení žádosti o změnu ISg v MS2014+. Příslušný orgán MAS může schválit změnu území
před podáním žádosti o změnu ISg prostřednictvím MS2014+ s odkladným účinkem k datu schválení
žádosti v MS2014+. Rozšíření vymezeného území v průběhu realizace SCLLD nemá vliv na
stanovenou výši podpory provozních a animačních nákladů MAS ze SC 4. 2. IROP „Posílení kapacit
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS“ v programovém období 2014–2020.
Zmenšení velikosti území MAS vymezeného pro realizaci SCLLD v programovém období 2014–2020
není v průběhu její realizace možné. Strategie CLLD jsou realizovány na území obcí, které poskytly
souhlas s realizací pro programové období 2014–2020.“,
a to včetně poznámky pod čarou:
„XX Za novou obec se považuje obec, která v rámci standardizace MAS nesouhlasila se zařazením do
územní působnosti žádné MAS, obec, která byla zařazena do území působnosti MAS, jejíž SCLLD
nebyla podpořena k realizaci, nebo jež zanikla, nebo bývalý vojenský újezd.“
Změna území MAS je pro účely realizace SCLLD v programovém období 2014–2020 účinná ode dne
schválení žádosti o změnu ISg v MS2014+. S ohledem k interním procesům MAS je navržen postup,
který MAS umožňuje schválit změnu území MAS na svém pravidelném jednání v termínu
předcházejícím schválení mid-term evaluace realizace SCLLD ze strany MMR, s odkladem účinnosti
změny pro realizaci projektů k datu schválení žádosti o změnu v MS2014+.
V rámci změny vymezeného území SCLLD se předpokládá aktualizace všech částí strategie, kde je to
s ohledem k rozsahu změny relevantní:
1. Popis území a zdůvodnění výběru
Nutná aktualizace vymezení území MAS, včetně rozlohy území MAS a počtu obyvatel území MAS,
na něž se strategie vztahuje. Pro stanovení populační velikosti území bude využit údaj o počtu
obyvatel obcí ke shodnému datu, jež bylo využito při přípravě strategie (1. 1. 2014). Populační
velikost území MAS musí odpovídat podmínkám stanoveným Metodikou pro standardizaci MAS
(10 000 – 100 000 obyvatel, maximální velikost obce 25 000 obyvatel, počet obyvatel na partnera
max. 2000).
Pokud přistoupením nové obce/obcí dochází ke změnám ve shodných charakteristikách území MAS,
je nutno upravit i příslušný popis.
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2. Analytická část – aktualizace v rozsahu přiměřeném prováděným změnám – odůvodnění změny
- Socio-ekonomická analýza
Je potřeba upravit ty části analýzy, ve kterých se pracuje s počtem/výčtem obcí zahrnutých do území
MAS, příp. doplnit ty části analýzy, kde jsou prezentovány hodnoty statistických ukazatelů na úrovni
jednotlivých obcí území MAS. Co se týče reálií území MAS (např. významné podniky v území MAS,
turistické atrakce v území MAS apod.), MAS tyto doplní ve vhodném rozsahu v závislosti na reáliích
nových obcí území MAS.
- SWOT analýza
Doplnění SWOT analýzy je nutné realizovat v případě, že nové obce/území svým charakterem ovlivní
silné nebo slabé stránky území MAS, resp. příležitosti či ohrožení rozvoje území MAS.
- Analýza problémů a potřeb
Doplnění analýzy se předpokládá, pokud nová obec (příp. obce) má specifické rozvojové problémy
a potřeby, které nebyly v původním území MAS identifikovány.
3. Strategická část
Úprava strategické části na úrovni specifických cílů, opatření nebo aktivit se předpokládá pouze
v případě, že byly ve SWOT analýze a Analýze problémů a potřeb identifkovány nové specifické
problémy nebo potřeby nové obce, které nemělo původní území, viz výše.
Akční plán
Nepředpokládá se, že by rozšíření území mělo vliv na obsah této kapitoly.
4. Implementační část
Nepředpokládá se, že by rozšíření území mělo vliv na obsah této kapitoly.
Přílohy
Mapa území a seznam obcí
Nutno aktualizovat.
Mapové zobrazení strategií vymezeného území (vazby na NUTS 2 a NUTS 3). Seznam obcí, na němž
může být SCLLD realizována (seznam odpovídá údajům ze standardizace MAS, nově připojené obce).
Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Je potřeba doplnit s ohledem ke komunitnímu projednání změny strategie v území
Možné doložit přes funkční odkaz k dohledání úložiště obsahujícího veškeré zápisy, prezenční listiny,
dokumentaci zapojení komunity (doklady o zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do změny
SCLLD musí být dálkově přístupné buď na veřejné, nebo neveřejné části webu MAS prostřednictvím
odkazu vloženého do MS2014+).
Souhlas obcí
Doložení souhlasu nových obcí s realizací SCLLD na území obce – Příloha 2 Metodiky pro standardizaci
MAS v prg. období 2014–2020 (Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti MAS).
Doložení schválení změny území MAS ze strany příslušného orgánu MAS.
***********************

Stránka 2 z 3

Zároveň upozorňujeme MAS, že Metodickým stanoviskem č. 11 byla stanovena lhůta pro podání
nepodstatné změny ISg, viz kapitola 10.7.1 Postup změny integrované strategie ze strany nositele IN
– změnové řízení, část „Nepodstatné změny“.
„Žádost o nepodstatnou změnu ISg (resp. ohlášení / oznámení již nastalé změny údajů, viz níže) je
nutné podat ze strany nositele IN ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni, kdy
k této změně došlo (případně kdy byla zjištěna změna naplňování horizontálních principů).
V případě provedení změny ve složení povinných orgánů MAS je výhradně MAS zodpovědná
za dodržování podmínek stanovených „Metodikou pro standardizaci Místních akčních skupin
v programovém období 2014 – 2020“ po celou dobu realizace SCLLD, v souladu s podmínkami
rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu provozních a animačních nákladů MAS ze SC 4. 2. IROP
„Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících
a administrativních schopností MAS“ v programovém období 2014 - 2020.“
**********************************
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