Informace ŘO OPZ pro MAS č. 21
I.

Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení
výzev MAS pro období 2014 - 2020
II. Harmonogram výzev pro rok 2020 a další roky
III. Změny SCLLD

I.



Dovolujeme si Vás upozornit na poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení
výzev MAS, které byly uveřejněné v Informaci pro MAS č. 17 a to:
28. 8. 2019 (termín relevantní už jen u MAS, které již požádali depeší o provedení
metodického souladu)
24. 9. 2019

Alokace výzev MAS je nezbytné nastavit na maximální možné volné prostředky SCLLD. Vycházejte
vždy z částky rezervované alokace uvedené v akceptačním dopise, případně v dodatku
akceptačního dopisu v případě, že došlo k navýšení rezervované alokace. Do částky k vyhlášení
zahrněte prostředky, které:
 nejsou závazkovány v právních aktech (podpořených projektech), v předložených
žádostech v pozitivních stavech a aktuálně otevřených výzvách (jinými slovy řečeno, stavy
PP20 až PP36),
 příp. dále prostředky z projektů, které odstoupily od realizace (ve stavu PN20, PN40)
 a nedočerpané prostředky z již ukončených projektů, které již mají schválenu závěrečnou
zprávu o realizaci/žádost o platbu a dá se tedy přesně určit, kolik prostředků zůstalo
nedočerpáno.
V případě nejasností při stanovení volné alokace z důvodu probíhajících závěrečných ověření
způsobilosti, projektů v zásobnících apod. se obracejte na Vaše kontaktní osoby.
Upozorňujeme, že ŘO má na provedení kontroly návrhu výzvy MAS 20 pracovních dnů, do této lhůty
bude výzva MAS v MS2014+ schválená nebo v případě identifikace nedostatků vrácena
k přepracování příslušné MAS. Návrhy výzev MAS zasílejte pokud možno ve finální podobě bez
nutnosti zásahů a připomínek ze strany ŘO OPZ, neboť v případě opakujících se chyb a formálních
nedostatků se vystavujete zbytečnému riziku, že Vaše výzva nebude v termínu vyhlášena.
II.

Vzhledem k informacím uvedeným v předchozím bodu ruší ŘO OPZ povinnost
vyplývající z kapitoly 3.3. Příručky pro MAS nejpozději do 31. 8. 2019 zaslat indikativní
plán výzev MAS, které plánuje vyhlásit v následujícím kalendářním roce.

III.

Změny SCLLD doporučujeme vždy předem konzultovat s kontaktní osobou ŘO OPZ. Ve
většině případů není nutné provádět změnu SCLLD v systému MS 2014+, a to se týká
především těch změn, které souvisí s přesunem nevyčerpaných prostředků do jednoho
opatření za účelem vyhlášení výzvy MAS na zbytkové volné prostředky. Přesun

finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními je však nutné mít vždy odsouhlasený
ze strany ŘO OPZ prostřednictvím depeše navázané na SCLLD.
Připomínáme, že v roce 2020 bude v zásadě možné vyhlásit výzvy jen na nedočerpané volné
prostředky, a to na základě vyhodnocení ze strany ŘO OPZ (dále viz informace pro MAS č. 17).

Děkujeme za spolupráci.

Oddělení projektů CLLD, ŘO OPZ

