
Přípravy CLLD pro nové období 

2021 – 2027

aktuality



Vaše logo nebo název

• Nové priority EK:
1. Inteligentnější Evropa díky podpoře inteligentní ekonomické transformace MSPaŽ

2. Zelenější, odolnější, nízkouhlíková Evropa

1. a 2. cca 75 % všech prostředků z EU
3. Propojenější Evropa

4. Sociálnější (a vzdělanější) Evropa

5. Evropa bližší občanům

→ částečná změna zaměření operačních programů, financí na 
jednotl. oblasti

• N+2 – nutnost být připraveni rychle čerpat →milníky

• Některé z věcí, co budou v CLLD, nebudou v celonárodních OP

• Nový systém pro podávání projektů (MS2014+ nahrazen něčím
jiným)

Změny pro příští programové období
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Vaše logo nebo název

1. Uplatnění metody LEADER/CLLD v maximálním množství OP                     
(vč. odpovídající alokace a finančních obálek) tak, aby bylo možné pokrytí 
co největšího spektra potřeb rozmanitých typů venkovských území.

2. Při tvorbě Strategií CLLD 2020+ respektovat suverenitu MAS, 
nestanovovat nadbytečné požadavky nad rámec Nařízení EK a pokud 
možno vycházet co nejvíce z aktualizace stávajících Strategií CLLD 2014-20.

3. Snížit objem administrace a byrokratické zátěže, nadbytečné nebo 
nefunkční postupy a procesy optimalizovat a využít kapacity MAS k 
animaci území a posílení metody LEADER.

4. Posílit odpovědnost MAS za spravovanou alokaci a definovat roli MAS v 
právních předpisech.

5. Posílit znalost o podstatě fungování metody LEADER. 
Zajistit sjednocení požadavků ŘO na realizaci CLLD. 

Snahy vyjednavačů NS MAS ČR vůči programovacímu období 2021+
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Vaše logo nebo název

1. místní rozvojová strategie 
= Strategie CLLD

2. partnerství veřejného a soukromého 
(neziskového a podnikatelského) sektoru 
= místní akční skupina (MAS)

3. přístup zdola nahoru 
= rozhodování na nejnižší možné úrovni

4. víceodvětvové navrhování a provádění
= průřezovost a integrovanost

5. inovační přístup
= mj. principy chytrého venkova a inovačního brokeringu

6. národní a mezinárodní spolupráce
= projekty spolupráce

7. síťování

Principy metody LEADER
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Vaše logo nebo název

• Zajistit vyšší míru financování projektů – oproti plánu

• Zabránit redukci počtu MAS v OPZ

TABULKA – přehled stavu vyjednávání 
a přípravy CLLD pro období 2021-2027
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Vaše logo nebo název

• zadržování vody v intravilánu a extravilánu

• komunitní energetika

• odpady

• EVVO a VUR

• zeleň v intravilánu 

• inovační, motivační a klíčové projekty

OPŽP – očekávané tematické zaměření
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Vaše logo nebo název

• snižování energetické náročnosti MSP

• čistá mobilita MSP

• digitalizace MSP

•modernizace a konkurenceschopnost MSP 

s inovačními prvky 

OPK – očekávané tematické zaměření
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Vaše logo nebo název

• aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce 
včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center 

• sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

• posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, 
sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, 
podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci

• sdílená a neformální péče, 
vč. paliativní a domácí hospicové péče

• zaměstnanostní programy

• posilování rodinných vazeb

• vzdělávací a osvětové aktivity

OPZ – očekávané tematické zaměření
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Vaše logo nebo název

• bezpečnost v dopravě

• infrastruktura pro cyklistickou dopravu

• veřejná prostranství

• SDH II,III

• MŠ, ZŠ

• infrastruktura pro sociální služby

• kulturní památky v ÚSKP, městská a obecní muzea

• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

IROP (SC 5.2 CLLD) – očekávané tematické zaměření
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Vaše logo nebo název

• zemědělské podniky
• zemědělské produkty
• lesnická infrastruktura
• zemědělská infrastruktura - polní cesty
• diverzifikace a zakládání nových podniků
• neproduktivní investice v lesích
• lesnické technologie a produkty
• občanská vybavenost
• nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst) - zejm. 

zázemí pro komunitní a spolkové aktivity, SDH, veřejná prostranství
• cestovní ruch
• nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst)

SZP – očekávané tematické zaměření
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Vaše logo nebo název

• Výzvy MAS nevyhlašovány prostřednictvím MS2014+

• Změna hodnocení

• MAS zřejmě nebude dělat kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti

• Výběrová kritéria nebudou schvalována ze strany ŘO

• Hodnocení projektového záměru, možná nebude nutnost předložit pro hodnocení 
kompletní projekt (např. bez příloh atp.)

• MAS hodnotí soulad se SCLLD – ta je extrémně důležitá – důraz na práci s územím 
MAS s partnery, na vymezení toho, co bude v území prioritně podporováno

• Kontrola FNP a ZOZ na ŘO až posléze

• Vyšší spoluúčast žadatelů
• V našem regionu asi až 30 % (70% míra podpory) – dle NUTS II

• Vyšší spoluúčast MAS (?)

• OPZ – pouze 75 MAS (z cca 180) – výběr na základě akčního plánu

Role MAS v období 2021+
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Vaše logo nebo název

• Cca 2Q 2020
• Standardizace MAS

• Územní působnost MAS

• Změny zakládajících dokumentů MAS

• 2. pol. 2020
• Analytická část SCLLD – oproti minulé některé kapitoly nepovinné

• Akční plány – po schválení operačních programů (2021 ?)

• Přelom 2021/2022 – první výzvy MAS (???)

• ÚČASTNIT SE DEBAT O PODOBĚ SCLLD PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

→ SDÍLET S MAS SVÉ MYŠLENKY, NÁPADY, POTŘEBY

• CHYSTAT PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

Co nás čeká
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Vaše logo nebo název

Zapojte se do své MASky!
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1. Na www.mistniakcniskupiny.cz v sekci O NÁS / 
KDE NÁS NAJDETE si dle mapy najděte 
příslušnou MAS a zobrazte si její kontakty!

2. Na stránkách Vaší MASky se informujte 
o její činnosti, případně si domluvte osobní 
schůzku s jejím manažerem/manažerkou.

- Konzultace jsou bezplatné!

- Informujte MAS včas o svých projektových záměrech!

3. V případě zájmu se můžete stát 
členem/partnerem vaší MAS.

- Pro podávání Žádostí o podporu není členství podmínkou!

http://www.mistniakcniskupiny.cz/


Děkuji za pozornost
Ing. Mgr. Pavel Rejchrt

člen výboru Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje

tel. 775 044 622, E-mail: rejchrt.masstolovehory@gmail.com

www.mas-stolovehory.cz

https://www.facebook.com/masstolovehory/

http://www.mas-stolovehory.cz/
https://www.facebook.com/masstolovehory/

