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Standardizace MAS

– Vyhlášena 30.4.2020
– ukončení procesu 30.4.2021
– podáno 180 žádostí
– Všechny MAS KHK schváleno





Struktura Koncepční části SCLLD

• Metodické stanovisko č. 12 k MPIN
– závazná struktura
– nepovinné kapitoly

• doporučujeme zpracovat mimo formální dokument
• do ISKP doporučujeme nepředkládat další přílohy

– max. 45 stran A4 (doporučeno 22 stran)

• doporučená Šablona koncepční části

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c11ad698-ef5f-4705-9b36-6581d22d30dd/Metodicke-stanovisko-c-12-k-MPIN_2.pdf.aspx?ext=.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2020/07/%C5%A0ablona_Koncep%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8D%C3%A1st-SCLLD_27_7_20.docx


Mentoři tvorby Strategií CLLD 21+



Hodnocení Koncepční části SCLLD
• předkládání na MMR-ORP v období 4-6/2021

prostřednictvím ISKP (1 PDF soubor)
• výzva bude otevřená cca 3 měsíce
• tj. uzavírka až v 2. pol. srpna

– Výzva ještě není vyhlášena
– hodnocení FNaP

• možnost 3 doplnění/oprav á 10 PD
• možnost prodloužení v úhrnu max. 40 PD
• 6 kritérií formálních náležitostí 
• 14 kritérií přijatelnosti = dodržení závazné struktury

– věcné hodnocení se v této fázi neprovádí



příprava Akčních plánů / 
Programových rámců

• bude probíhat již v novém MS21+
– MAS nejprve přenese schválený Strategický rámec 

• Akční plány pro jednotlivé OP
– šablona – výběr konkrétních aktivit
– nutná vazba na opatření Strategického rámce (N:N)
– finanční plán pouze v datových položkách MS
– hodnocení nezávislé na sobě jen příslušným ŘO



režijní náklady MAS –IROP/OPTP
– příprava Strategie CLLD způsobilá v rámci IROP 4.2

• Standardizace MAS
• Koncepční část
• Akční plán (Programové rámce)

– v roce 2022 – 2023 ukončení projektu v IROP 4.2 
a přechod na nový projekt na režijní výdaje v OPTP
• přímé výdaje = mzdy
• nepřímé výdaje = vše ostatní (20-30%)
• 95% dotace
• 2 leté projekty
• celkově pravděpodobně nižší objem než dosud



CLLD v IROP 2014-21 (stávající)

• možnost vyhlašování posledních Výzev MAS 
do 15.11.2021 / uzávěrky do 15.12.2021

• možnost vzdát se nedočerpané alokace 
– převod na jiné čerpající MAS

• min. alokace na Výzvu MAS 500 tis. Kč
– u poslední Výzvy MAS (s uzávěrkou v 12/2021) 

bude pravděpodobně sníženo na cca 200 tis. Kč



CLLD v IROP 2021-27

• návrh PD IROP k 17.3.2021
• SC 5.2 CLLD
• 6,95% alokace IROP

– bez Prahy 7,22% / dosud 6,41%

• předpoklad všech 180 MAS
– předpokládaný vzorec: 75% obyv. + 25% plocha 

+ příp. výkonnostní prémie
– základ cca 70% alokace, po zazávazkování uvolnění 

zbýv. 30%

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/pd-irop-2021-2027-navrh-17-3-2021




Podporované aktivity CLLD 2021-27
1. DOPRAVA
• Bezpečnost v dopravě

– chodníky, přechody, zklidňování dopravy, doplňkově rekonstrukce MK
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

– cyklostezky do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na 
stávající cyklostezky, doplňkově rekonstrukce MK

2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
• Revitalizace veřejných prostranství 

– zelená infrastruktura (zasakování, retenční a akumulační nádrže, 
prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, 
vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, hřiště, VO, veřejné toalety), 
doplňkově rekonstrukce MK

3. HASIČI
• Podpora jednotek SDH JPO II, III a V

– požární zbrojnice, technika, umělé zdroje požární vody v obcích



Podporované aktivity CLLD 2021-27
4. VZDĚLÁVÁNÍ
• Rekonstrukce infrastruktury MŠ a dětských skupin

– navýšení kapacit v MŠ, zvyšování kvality podmínek v MŠ
• Infrastruktura ZŠ

– odborné učebny pro klíčové kompetence, rekonstrukce učeben 
malotřídek, konektivita, školní poradenská pracoviště a zázemí pro práci s 
žáky se SVP, kabinety, zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k 
sociální inkluzi, ŠD

5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Infrastruktura pro sociální služby

– soc. služby dle zákona



Podporované aktivity CLLD 2021-27
6. KULTURA
• Revitalizace KP

– revitalizace, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická a 
edukační centra, restaurování, evidence, dokumentace, parky u památek, 
doplňkově parkoviště u památek

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
– revitalizace, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická a 

edukační centra, restaurování, evidence, dokumentace
• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

– výstavba, rekonstrukce, návštěvnické a technické zázemí, digitalizace
7. CESTOVNÍ RUCH
• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

– např. odpočívadla, sociální zařízení, turistické trasy, navigační systémy, 
turistická informační centra, doplňkově parkoviště



Programový rámec IROP

• návrh šablony PR IROP zveřejněn 15.12.2020
• max. 7 opatření:

• chtějí začít implementovat co nejdříve
• očekávají schválení PD na přelomu 2020/21

1 DOPRAVA
2 VEŘ. PROSTRANSTVÍ
3 HASIČI
4 VZDĚLÁVÁNÍ
5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY
6 KULTURA
7 CESTOVNÍ RUCH

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/dokumenty/dokumenty-pro-mas/programovy-ramec-irop-2021-2027/sablona-pr-irop-k-15-12-2020


cíle a úkoly vyjednávání

• navýšit alokaci CLLD na 8-10% IROP
• navýšit alokaci pro PR vč. dofinancování ze SR
• využít MAS i v dalších SC

– např. SC 2.2 veřejná prostranství
• dobře nastavit rozhraní vůči SZP a OPŽP

– veřejná prostranství, hasičky, školy, KP, knihovny, 
infrastruktura CR, …

• eliminovat omezující podmínky 
– mimo území ZCHÚ a NATURA2000, vysoká intenzita 

dopravy, nehodové lokality, … - ponechat na MAS



PRV /SZP - přechodné období

• prodloužení realizace stávajícího PRV o 2 roky
– prodloužení realizace stávajících Programových 

rámců PRV na území působnosti pro 2014-20

• navýšení alokace o 2/7 z budoucího období
– po uzavření změn území bude mezi MAS

rozpočítána alokace (5% z přechodného období)
– následně nutná změna finančního plánu ISg
– zapojení nové alokace do Výzev MAS až v r. 2022



CLLD v SZP

• návrh SP SZP k 10/2020
• intervence LEADER dle čl. 71 Spolupráce
• 5% alokace SZP
• předpoklad všech 180 MAS

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html


Podporované aktivity CLLD 2021-27

• zemědělské podnikání
• zpracování a uvádění na trh
• nezemědělské podnikání
• lesnické aktivity
• zemědělská infrastruktura
• neproduktivní investice v lesích
• občanská vybavenost
• případně nové aktivity
• projekty spolupráce MAS



cíle a úkoly vyjednávání

• navýšit alokaci LEADERu na 8% SZP
– s možným závazkem poskytnout případné navýšení 

na oblast zemědělství a lesnictví

• dobře nastavit rozhraní vůči IROP, OPTAK a OPŽP
– stezky, veřejná prostranství, hasiči, KP, knihovny, MSP

• eliminovat omezující podmínky 
– CZ-NACE, omezení podnikání v CR, …

• nově nastavit projekty spolupráce MAS



CLLD v OP Z+ 2021-27

• SC 2.1 posílit aktivní začleňování občanů…
• min. 3 % alokace OP Z+
• předpoklad VĚTŠINA MAS

– zájem deklarovalo 145-175 MAS

• rozdělení alokace na MAS v řešení - dle finální alokace
– původní návrh 10 – 30 mil. Kč / MAS

• spolufinancování žadatele (zatím)
– školy a veřejně prospěšné NNO (vč. MAS) 5%
– obce, DSO, kraje, p.o. 15%



Podporované aktivity CLLD 2021-27

1.1. aktivizace a participace CS, 
komunitní (sociální) práce, komunitní centra

1.2. sociální práce, posílení kompetencí obcí
1.3. posílení prvků svépomoci, 

vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, 
sdílení a výměny zkušeností, 
podpora dobrovolnictví 
a mezigenerační výměny a výpomoci



Podporované aktivity CLLD 2021-27

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

1.5. zaměstnanostní programy 
– podpora tvorby pracovních míst

1.6. posilování rodinných vazeb – příměstské 
komunitní tábory, programy pro rodiny

1.7. vzdělávací a edukační aktivity



Co již v CLLD nebude (a kde bude)
• Na rozdíl od současného programového období nebudou v rámci 

CLLD podporovány:
• sociální služby v rozsahu základních činností podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, budou realizovat Kraje
• nástroje aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, budou realizovat Úřady práce
• sociální podniky ve smyslu připravovaného zákona o sociálním 

podnikání a ve smyslu podmínek v hlavních výzvách, velmi náročné
• dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního 
procesu, budou transformovány na jesle

• příměstské tábory realizované za účelem slaďování rodinného a 
pracovního života v režimu aktivit současné 1.2 OPZ. Musí zde být 
vazba OBOU rodičů na trh práce (problém u dětí soc. vyloučených, kdy 
matka je na rodičovské)



Způsob implementace CLLD

• implementace OPZ+ = realizační projekt MAS
• MAS zpracuje akční plán pro OPZ+

– potřeby území, způsob zjištění a zapojení partnerů
– navrhne a popíše aktivity, které MAS následně 

zařadí do projektu, případně i další + uvedení co je 
pro danou chvíli priorita).

• Výzva ŘO pro MAS na realizační projekty
– Akční plán – povinná příloha žádosti
– zapojení subjektů z území do projektu

jako partnerů nebo dodavatelů



Způsob implementace CLLD

• První výzva bude vypsána po schválení OPZ+, 
předpoklad 2./3. čtvrtletí 2022 s ukončením 
příjmu žádostí cca v pol. 2024

• Jediným způsobilým žadatelem a tedy 
předkladatelem Žádosti o podporu bude MAS. 

• MAS tedy spojí jednotlivé aktivity AP do jednoho 
realizačního projektu (obdoba „klíčového 
projektu“), který předloží přímo do Výzvy ŘO.



CLLD v OP ŽP

• návrh PD OPŽP z 17.3.2021
• SC 1.1 Podpora opatření 

v oblasti energetické účinnosti
• 0,66 % alokace OP ŽP

– CLLD lze jen v rámci ERDF, který je jen v SC 1.1

• počáteční alokace 400 mil. Kč
• počet podpořených MAS není omezen

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216


Podporované aktivity CLLD 2021-27

SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
• snížení energetické náročnosti veř. budov a veř. infrastruktury
• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby 

energie
• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat 

parametry pro pasivní nebo plusové budovy
doprovodné aktivity:
• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov
• zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu



cíle a úkoly vyjednávání

• zapojit CLLD do dalších SC
– klimatická změna, odpadové hospodářství, 

tvorba strategických dokumentů, OZE



další informace

nové zdroje pro financování aktivit 
v oblasti ŽP v území MAS:
• Modernizační fond

– rozděluje prostředky z výnosů obchodování s emisní 
povolenkami (modernizace a restrukturalizace 
teplárenského a energetického sektoru)



CLLD v OP TAK

• návrh PD OP TAK z 5/2020
• v nové verzi PD bude pro CLLD 

samostatná priorita
• alokace CLLD v OP TAK = 1 mld. Kč
• dotace max. 50%, max. 1 mil. Kč
• jednání s MPO stále probíhají

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/2020/5/OP-TAK_verze-kveten-2020_1.pdf


Podporované aktivity CLLD 2021-27

• určeno pro malé a střední podniky (MSP)
– digitalizace
– automatizace
– robotizace
tj. inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou



cíle a úkoly vyjednávání

• spolupráce s MPO na vzdělávání mentorů 
pro akční plány a podporu MSP

• nutno dohodnout jednoduché rozhraní s SZP (PRV)



• Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.

• Jana Kuthanová
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