Místní akční skupiny (MAS) dostaly prostřednictvím Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) možnost zapojit obyvatele a uživatele území do plánovacích procesů a
realizace území na místní úrovni i prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP). MAS, zapojeným do OPŽP, ovšem vznikla i jistá povinnost a odpovědnost za
poskytování konzultací žadatelům a za správnost procesu administrace, hodnocení a výběru
projektů CLLD.
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně poskytování konzultací a hodnocení
projektových záměrů CLLD ze strany Zprostředkujícího subjektu AOPK ČR (ZS AOPK ČR),
upozorňujeme, že v rámci opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD, poskytují konzultace
oprávněným žadatelům zástupci MAS. MAS je hlavním poskytovatelem konzultací, a tudíž je
zapotřebí, aby k posouzení záměrů docházelo z jejich strany. V případě, že MAS nedisponuje
zaměstnancem s odbornými znalostmi/požadavky potřebnými pro poskytování konzultací, je
žádoucí využít pomoci externího zaměstnance. Externího zaměstnance je možné využít nejen
na hodnocení projektových záměrů, ale rovněž na poskytování konzultací žadatelům.
ZS AOPK ČR se v žádném případě nepodílí na předhodnocování projektových záměrů
či na zpracování podpůrných podkladů/materiálů za MAS. Konkrétní nejasnosti ohledně
projektových záměrů je možné konzultovat s Ústředím AOPK ČR (e-mail:
sona.smetankova@nature.cz), pouze za předpokladu předchozího prostudování odpovědným
zaměstnancem MAS. Rozumíme, že u prvních projektových záměrů si nemusí být MAS jistá,
ale je opravdu nezbytné posoudit správnost daného podkladu z její strany. Návrh závěru MAS,
včetně konkrétních pochybností/nejasností k projektovým záměrům (návrh na
podpoření/nepodpoření akce apod.), je možné zasílat na Ústředí AOPK ČR. Upozorňujeme, že
závěry typu „Projekt vnímáme jako přijatelný“ nebudou akceptována. Věcnou stránku
projektového záměru, tj. je-li projekt vhodný pro danou aktivitu nebo jedná-li se o návrh na
posilující biodiverzitu a ekologickou stabilitu, může žadatel konzultovat s místně příslušným
Regionálním
pracovištěm
(přehled
Regionálních
pracovišť:
http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/). Předmětem konzultace však není
splnění kritérií přijatelnosti, posuzování podkladů a potřebných příloh k žádosti, či hodnocení
rozpočtů a způsobilosti výdajů. Toto je náplní činností MAS. Zástupcům MAS doporučujeme
zúčastnit se konzultací na AOPK ČR společně se žadatelem.

