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Vážení zástupci MAS,
vzhledem k množství informací z jednání s řídícími orgány a dalšími partnery ve vazbě na realizaci Vašich Strategií
CLLD, které bychom Vám rádi předali, jsme se rozhodli příležitostně vydávat elektronický občasník - CLLD
informatorium, který budeme v nepravidelných intervalech distribuovat na všechny MAS v ČR (tj. jak členům,
tak i nečlenům Národní sítě MAS ČR) prostřednictvím e-mailové rozesílky a zveřejňovat na našem webu.
V prvním vydání jsme soustředili především aktuální informace vyplývající z jednání Platformy CLLD a následných
jednání se zástupci jednotlivých Řídících orgánů, které doporučujeme Vaší pozornosti. V případě dotazů k níže
uvedenému či připomínkám k tomuto novému informačnímu kanálu prosím pište na psleader@nsmascr.cz.
Jan Florian, místopředseda Národní sítě MAS a vedoucí Pracovní skupiny LEADER
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informatorium
OBECNÉ INFORMACE
1. A 2. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ STRATEGIÍ CLLD A MOŽNOSTI VYHLÁŠEN Í 3. VÝZVY
Ke dni 31. 12. 2016 bylo v administraci 179 Strategií CLLD, tj. všech MAS, které prošly Standardizací s výjimkou
MAS Lužnicko, která se rozhodla dále v činnosti v rámci CLLD nepokračovat. K pátku 13. 1. 2017 bylo schváleno
33 Strategií CLLD (viz: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/). Ostatní SCLLD jsou v některé fázi hodnocení (viz
mapka níže).
Ve vazbě na usnesení NSK č. 28/2016 (doporučení MMR-ORP a ŘO dokončit hodnocení žádostí z 1. výzvy v rámci
1. vlny věcného hodnocení do 31. 12. 2016) jsme zjišťovali aktuální situaci. MMR-ORP dokončilo hodnocení FNaP
dne 28. 11. 2016, nyní zbývá na ŘO dokončit 1. vlnu věcného hodnocení u některých MAS. Konkrétně MMR-ŘO
IROP zbývá dokončit hodnocení 3 SCLLD, MZe-ŘO PRV zbývá 30, MPSV-ŘO OPZ zbývají 2 SCLLD, MŽP-ŘO OPŽP
má již zhodnoceno. Všechny ŘO předpokládají dokončení 1. vlny věcného hodnocení u SCLLD podaných v 1.
výzvě do konce ledna 2017 (s výjimkou cca 7 Strategií CLLD u ŘO PRV, kde ještě nejsou přiřazeni hodnotitelé).
NS MAS doporučuje všem MAS zajistit maximální součinnost při vypořádání připomínek a zapracování
požadavků MMR-ORP a ŘO, vč. využívání konzultací s pracovníky MMR-ORP a jednotlivých ŘO, které přislíbili
tyto konzultace poskytovat.
Konzultaci s MMR-ORP důrazně doporučujeme zejména MAS, které podaly ve 2. výzvě žádost poprvé a
zapracovávají připomínky z hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP).
Konzultaci s jednotlivými ŘO důrazně doporučujeme zejména MAS, které řeší zapracování připomínek z 2. vlny
věcného hodnocení. Bližší informace ke konzultacím na ŘO IROP jsou uvedeny dále.
V tuto chvíli totiž není jasné, zda bude vyhlášena 3. výzva (a pokud ano, tak kdy), proto všem zúčastněným
doporučujeme snažit se předejít případnému ukončení administrace a maximálně využít možnosti konzultovat
s pracovníky příslušných ministerstev.
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VÝZVY MAS
V OPZ bylo vyhlášeno již 15 Výzev MAS (viz: www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz), 1 je již uzavřena. V PRV jsou v tuto
chvíli otevřeny 3 Výzvy MAS (viz: www.szif.cz/cs/prv2014-vyzvy nebo eagri.cz/public/web/mze/dotace/programrozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-vyzvy-mas/).
V IROP a v OPŽP zatím nebyla vyhlášena žádná Výzva MAS.
Na základě dohody mezi ŘO a MMR-ORP mohou MAS, které již mají schválenou Strategii CLLD (stav SP22) a
vydaný Akceptační dopis pro příslušný programový rámec vyhlásit Výzvu MAS, aniž by musely čekat na vydání
Akceptačního dopisu pro všechny ostatní Programové rámce.
Vzhledem k částečné nepřehlednosti v ISKP14+, kdy si všichni žadatelé budou vybírat z číselníku všech aktuálně
vyhlášených Výzev MAS v daném OP (viz jejich přehled níže), po dohodě s příslušnými ŘO doporučujeme
sjednotit názvy vyhlašovaných Výzev MAS v OPZ, IROP a OPŽP takto:

(Výzva) MAS XY – (OP) - téma (název fiche/opatření SCLLD) – (I.)
Uvedení údajů v závorce ponecháváme na zvážení MAS – tedy např.:
Výzva MAS Fantomas – OPZ – sociální služby – Postarejme se o své bližní – I.
nebo zkrácená varianta MAS Fantomas – sociální služby
Výzva MAS Fantomas – OPŽP – likvidace invazních rostlin – Bolševník tu nechceme! – III.
nebo zkrácená varianta MAS Fantomas – likvidace invazních rostlin
Výzva MAS Fantomas - IROP – cyklostezky – Na kole do práce i za vzděláním – IV.
nebo zkrácená varianta MAS Fantomas - cyklostezky
Přičemž u MAS, které mají oficiální název delší doporučujeme název MAS obvyklým způsobem zkrátit. Pořadí
opakované výzvy v rámci daného opatření SCLLD/fiche doporučujeme volitelně uvádět na závěr římskou číslicí.
Naopak pořadové číslo Výzvy MAS uvádět nedoporučujeme – některé MAS chtějí číslovat v každém OP zvlášť,
jiné všechny OP dohromady, navíc se může stát, že MAS připraví výzvu, kterou nakonec nevyhlásí nebo zruší a
bude ji v pořadí pak chybět/přebývat číslo, jedna výzva může být potvrzena ŘO dříve než jiná, nebo dokonce
nepotvrzena a následně zrušena apod. – bylo by to tedy asi nepřehledné. Stejně tak nedoporučujeme uvádět
rok – jak kvůli víceletým výzvám, tak kvůli těm, které jsou vyhlášené v závěru kalendářního roku a končí počátkem
jiného roku.
Název Výzvy MAS se objeví v ISKP14+ a dále v samotném textu Výzvy MAS. Pro ten vydaly jednotlivé ŘO
doporučující vzory:
IROP: www.dotaceeu.cz/getmedia/f5ca37ea-3952-42de-9f48-f5fbae2c6e64/E-4-3_Text-vyzvy-MASvzor-fin.docx?ext=.docx
OPZ: zatím byl z ŘO OPZ distribuována jen pracovní verze dokumentu „Pomůcka k výzvám MAS Šablona výzvy MAS“ – těm MAS, které aktuálně připravují výzvu, aktualizovaná podoba bude
zveřejněna v rámci číslované informace č. 10 během příštího týdne
Přehled aktuálně vyhlášených Výzev MAS v rámci OPZ v ISKP
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ZMĚNY ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STANDARDIZACI M AS
Způsob administrace změn údajů uvedených ve Standardizaci MAS je stále v řešení. Poslední variantou je, že SZIF
zpracuje XLS formulář s přehledem Partnerů MAS a jejich přiřazením pod sektory a zájmové skupiny, které
bude MAS při změnách aktualizovat a předávat. Předpoklad zprovoznění modulu pro hlášení změn
prostřednictvím MS2014+ je únor 2017, zatím tedy platí informace, že v případě změny v údajích uvedených ve
Standardizaci MAS může tuto změnu MAS formálně oznámit pomocí interní depeše v ISKP14+ vázané na Žádost
o podporu Strategie CLLD na pracovníky MMR-ORP (Johana Benesova*INT, Lucie Reindlova*INT).
ZPRÁVA O PLNĚNÍ STRATEGIE CLLD
Dle
stávajícího
znění
MPIN
(viz:
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/588f5921-f108-48d1-9135190bea15b8fe/MPIN_v2.pdf?ext=.pdf) jsou MAS - nositelé Strategií CLLD, které byly schváleny (stav SP22) do
31. prosince 2016 jsou do neděle 15. ledna 2017 (!) povinni zpracovat Zprávu o plnění Strategie CLLD. Její
struktura je obsažena v příloze č. 10 MPIN, zprávu je nutno zpracovat v PDF, opatřit elektronickým podpisem
oprávněné osoby MAS (Vedoucí pracovník SCLLD, Manažer MAS nebo statutární zástupce – záleží na případném
nastavení vnitřních postupů MAS) a zaslání prostřednictvím interní depeše v systému ISKP na adresy pracovníků
MMR-ORP (Johana Benesova*INT, Andrea Dankova*INT, Richard Nikischer*INT). Bližší informace byly rozeslány
MASkám, které měly k 31. 12. 2016 Strategii CLLD ve stavu SP22 rozeslány e-mailem dne 11. 1. 2017 Ing.
Benešovou z MMR-ORP. MAS, které zatím Strategii CLLD schválenou nemají se tato povinnost zatím netýká.
V červenci 2017 by již měla být Zpráva o plnění Strategie CLLD podávána prostřednictvím MS2014+.
E-MAILOVÉ ROZESÍLAČE K ŠÍŘENÍ INFORMACÍ PRO MAS
V prosinci 2016 byly zprovozněny e-mailové rozesílače, sloužící pro pracovníky MMR-ORP, ŘO, CRR, SZIF a AOPK
k šíření aktuálních informací na MAS. Do adresářů jsou zařazeny všechny MAS, které měly možnost využít
jednotlivé programové rámce V pátek 13. 1. 2017 proběhla rozesílka zkušebního e-mailu z adresy
analytik@nsmascr.cz a to zvlášť pro každý OP. Pokud Vám tyto e-maily nedorazí a měli byste zájem být zařazeni
do těchto rozesílek, případně přidat některého z Vašich pracovníků, specializujících se na jednotlivé OP, prosím
obraťte se na e-mail analytik@nsmascr.cz. Stejně tak, pokud si přejete vyřadit svůj e-mail z rozesílky.
ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ M AS PRO PRÁCI SE SYST ÉMEM CSSF14+
Na základě spolupráce mezi MMR a NS MAS se postupně rozbíhají školení pracovníků
MAS pro práci se systémem CSSF14+. V minulých měsících bylo ze strany MMR-OSMS
vyškoleno několik zástupců MAS, kteří se stali školiteli pro přípravu Výzev MAS a
hodnocení integrovaných projektů. Ti postupně vypisují termíny tzv. specifických
školení, kterých se mohou účastnit pracovníci MAS, kteří již absolvovali tzv. Úvodní školení a mají tak již zřízen
přístup do systému CSSF14+. V případě, že v některé MAS došlo k výměně pracovníků, někteří školitelé nově
mohou zajišťovat také Úvodní školení.

Přihlašování na všechna školení probíhá prostřednictvím on-line formuláře, jednotlivé
termíny a kontakty na školitele jsou uvedeny zde: http://nsmascr.cz/prehled-terminu-cssf/.
Hlavním garantem a kontaktní osobou pro školení za NS MAS je analytik Ing. Jan Libosvár (analytik@nsmascr.cz,
tel: +420731656119).
Současně jsme zaznamenali problém s přiřazení práv (rolí) pro některé pracovníky MAS, kteří již absolvovali
specializovaná školení vedená školiteli NS MAS. Situaci aktuálně řeší MMR-OSMS, v případě problémů se prosím
obracejte na svého školitele, příp. na analytik@nsmascr.cz.
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PROJEKTOVÝ TÝM PS LEADER A SBĚR PODNĚTŮ Z MAS
Od 1. června 2016 realizuje Národní síť MAS ČR projekt „Řešení problémových oblastí komunitně vedeného
místního rozvoje“ spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Operačního programu
Technická pomoc. Hlavní projektový tým tvoří členové Pracovní skupiny LEADER, na které se můžete v případě
potřeby obracet se svými dotazy:
Jan Dražský Florian, MAS Český Západ, z.s.
IROP, PRV, OPŽP, celková koordinace
tel.: 77 44 99 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz
Bohuslava Zemanová, Posázaví, o.p.s.
IROP, PRV
tel.: 723 881 081, e-mail: zemanova@posazavi.com
Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy-Vltava, o.p.s.
OPZ
tel.: 733 327 934, e-mail: brdy-vltava@seznam.cz
Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o.p.s.
OPVVV
tel.: 602 578 297, e-mail: marketap@podlipansko.cz

Pro sběr konkrétních podnětů ke zlepšení realizace CLLD v jednotlivých OP slouží on-line
formulář na adrese: https://goo.gl/forms/OIU6ae75xDWGroK93. Vzhledem k blížícím se
změnám Programových dokumentů jednotlivých OP uvítáme veškeré Vaše podněty. Pro
sběr konkrétních podnětů k IROP 4.2 ve vztahu k režijním nákladům MAS slouží formulář
https://goo.gl/forms/tvuSuw1jIGpu10KQ2. Prosíme o maximální stručnost a věcnost při
formulaci vašich podnětů - v případě nejasností vás budeme kontaktovat pro upřesnění.
Formulář je možno vyplnit i opakovaně při každém novém podnětu. Zaslané podněty budeme průběžně
vyhodnocovat a v pravidelných intervalech budeme informovat o jejich vypořádání.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
AKTUALIZACE PRAVIDEL 19.2.1. A 19.3.1
Dne 9. 12. 2016 byla vydána aktualizace Pravidel 19.2.1 a 19.3.1 – viz:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podporamistniho-rozvoje-na-zaklade/aktualizace-pravidel-pro-implementaci.html. Hlavní změny jsou popsány zde:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/11/3_NSMAS_Florian_info-pro-MAS-DvurKralove.pdf.
PREFERENČNÍ KRITÉRIA
SZIF vyzývá všechny MAS, u kterých se schvalování Strategie CLLD blíží k vydání Akceptačního dopisu, aby
intenzivně konzultovaly svá Preferenční kritéria s pracovníky Oddělení metodiky Leader a Spolupráce CP SZIF
Praha, kteří mají MAS rozděleny podle jejich příslušnosti k NUTS II:
RO Praha - Ing. Lucie Mazalová, lucie.mazalova@szif.cz, 222 871 697
RO České Budějovice - Ing. Jan Kincl, jan.kincl@szif.cz, 222 871 874
RO Ústí nad Labem - Mgr. Jana Truněčková, jana.truneckova@szif.cz, 222 871 864
RO Hradec Králové - Ing. Ondřej Rybář, ondrej.rybar@szif.cz, 222 871 554
RO Brno + 19.3.1. - Ing. Martina Rechnerová, martina.rechnerova@szif.cz, 222 871 426
RO Olomouc + 19.3.1. - Ing. Tereza Hrubá, tereza.hruba@szif.cz, 222 871 312
RO Opava + 19.3.1. - Ing. Monika Horká, monika.horka@szif.cz, 222 871 804
VZOROVÉ DOKUMENTY PRO MAS – ETICKÝ KODEX A VÝZVA MAS V PRV
CP SZIF připravil doporučující vzory dokumentů pro MAS – Etického kodexu a Výzvy MAS, které zatím poskytnul
MASkám, jež připravovaly první Výzvy MAS a na základě praktických zkušeností upravil a plánuje zveřejnit během
následujících dní na www.szif.cz.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (I ROP)
KONZULTACE ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Postup pro konzultace zapracování připomínek z věcného hodnocení v IROP:
V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) finální posudek věcného hodnocení
strategie předá pracovník MMR-ORP prostřednictvím MS2014+ po jednání velké komise. Do doby, než MAS
obdrží prostřednictvím MS2014+ finální posudek věcného hodnocení, nemůže provádět úpravy strategie v ISKP.
ŘO IROP posílá posudek k věcnému hodnocení MAS hned po finalizaci věcného hodnocení e-mailem, aby si MAS
mohly v předstihu připravit požadované úpravy strategie.
Konkrétní dotazy, týkající se hodnocení, je možné e-mailem posílat na osoby, které Vám zaslaly Kontrolní list k
věcnému hodnocení. Pokud MAS neví komu zaslat dotazy, zasílá je na clldirop@mmr.cz.
Případně lze také zaslat Strategii CLLD se zapracováním připomínek ve změnovém režimu. V případě, že z písemné
komunikace není jasná připomínka ŘO, nebo kdy odpověď na doplňující MAS není jednoznačná, může se MAS na
příslušného pracovníka ŘO IROP obrátit telefonicky s upřesňujícím dotazem jak postupovat. Konkrétní
zapracování ale doporučujeme konzultovat výhradně e-mailem.
Pokud po písemných konzultacích s MAS nenastane posun ve vypořádání připomínek, může navrhnout ŘO IROP
termín osobní konzultace na Ministerstvu pro místní rozvoj.
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INDIKÁTORY VÝSTUPŮ
V případě, že pod jeden indikátor lze zahrnout více typů aktivit z jednoho opatření, je akceptovatelné, aby výčet
podporovaných aktivit (typů projektů) obsahoval i více aktivit, než je cílová hodnota indikátoru. Např. výčet
aktivit obsahuje 5 typů podporovaných sociálních služeb, ale hodnota indikátoru č. 5 54 01 je 2 - MAS nedokáže
na úrovni Strategie CLLD definovat které z podporovaných služeb, jež jsou pro území MAS žádoucí, budou žadatelé
poskytovat, tudíž nabízí širší paletu možností, ale zároveň uvádí, že alokaci má jen na podporu 2 z nich.
MAS musí zdůvodnit cílovou hodnotu indikátoru v souladu se zněním opatření a i v kontextu s dalšími zvolenými
indikátory pro danou oblast (běžně počet zařízení a pak navazující MI na kapacity zařízení). ŘO IROP požaduje
soulad zdůvodnění hodnot indikátorů s textem programového rámce IROP, ale například i s omezením okruhu
žadatelů. ŘO IROP tedy připomínkuje hodnotu indikátorů zejména v případech, když:
nevychází ze strategické části (výzva ke sladění souladu),
zvolené indikátory vážou logicky na jiné indikátory (např. MI na počet zařízení versus MI na kapacitu –
jak u školství, tak i u sociálních služeb),
možnost dosažení indikátorů je nějak omezena MAS – např. mezi možnými příjemci neuvede kraje,
přitom uvádí indikátory pro SŠ.
Současně musí být stanovení hodnoty indikátoru relevantním způsobem podloženo – např. průzkumem
v území, zkušenostmi MAS z předchozích projektů apod. – není možné odkázat se jen na doporučené hodnoty
indikátorů ze strany ŘO IROP.
Vyčíslení a vyargumentování hodnoty MI je posuzováno jen v rámci procesu věcného hodnocení SCLLD, v
realizaci samozřejmě může dojít k odchylkám. Závazná ale zůstává hodnota indikátoru – tu bude možné změnit
jen v rámci změny Strategie CLLD.
INTERNÍ POSTUPY V IR OP
ŘO IROP vyzývá MAS, aby intenzivně konzultovaly své Interní postupy vč. navrhovaných Preferenčních kritérií
s Metodiky CLLD na krajských pobočkách CRR – viz kontakty na Metodiky CLLD:
Jihočeský kraj - Neubauerová Martina, martina.neubauerova@crr.cz, 381 670 020
Jihomoravský kraj - Výduch Roman, roman.vyduch@crr.cz, 518 770 237, 736 511 131
Karlovarský kraj - Landová Jana (dříve Klusáková), jana.landova@crr.cz, 354 770 229, 736 527 897
Královéhradecký kraj - Pytlíková Lenka, lenka.pytlikova@crr.cz, 499 420 613
Liberecký kraj - Landová Veronika, veronika.landova@crr.cz, 606 542 617
Moravskoslezský kraj - Putala Marek, marek.putala@crr.cz, 597 570 924, 602 474 659
Zlínský kraj - Vránová Ludmila, ludmila.vranova@crr.cz, 736 513 507, 572 774 426
Olomoucký kraj - Slováková Hana, hana.slovakova@crr.cz, 582 777 446, 736 513 509
Pardubický kraj - Koblížková Andrea, andrea.koblizkova@crr.cz, 466 026 840
Plzeňský kraj - Jirka David, david.jirka@crr.cz, 371 870 036
Středočeský kraj – Baránková Ivona, ivona.barankova@crr.cz, 225 855 367, 736 527 892 – ZMĚNA!
Ústecký kraj - Salačová Petra, petra.salacova@crr.cz, 412 870 926, 736 527 896
Vysočina - Koumarová Lucie, lucie.koumarova@crr.cz, 565 775 128, 731 697 986
Interní postupy pro IROP má již schváleno 5 MAS:
- MAS Holicko, o.p.s. – www.holicko.cz,
MAS Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. – www.premyslovci.cz,
MAS Regionu Poodří, z.s. - www.mas.regionpoodri.cz,
MAS Sokolovsko, o.p.s. – www.mas-sokolovsko.eu,
MAS Zubří země, o.p.s. – www.zubrizeme.cz.
Materiál „Interní postupy“ vydaný ŘO IROP bude v nejbližších dnech aktualizován na základě připomínek
Metodiků CLLD vycházejících z dosavadních konzultací s MAS v jejich kraji a následně zveřejněn a rozeslán.
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KONTAKTNÍ ADRESA ŘO IROP PRO CLLD
ŘO IROP zřídil kontaktní adresu clldirop@mmr.cz, kterou doporučujeme MAS využívat při elektronické
komunikaci s ŘO, což usnadní vyřizování mailů i během dovolených a při zástupech pracovníků ŘO IROP.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
AKTUALIZACE PRAVIDEL ZAPOJENÍ MAS DO OPZ
S platností od 15. 1. 2017 byla aktualizována Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci Strategií CLLD –
viz: https://www.esfcr.cz/file/10009/.
PŘÍPRAVA ČÍSLOVANÉ INFORMACE Č. 10 K VÝZVÁM MAS
ŘO OPZ připravuje číslovanou informaci č. 10 s pomůckami: Indikátory Výzvy MAS, Šablona Výzvy MAS,
Pomůcka k Výzvám MAS v MS2014+, která bude zveřejněna během příštího týdne. Jejich pracovní verze byly
distribuovány s MAS, které připravovaly první Výzvy MAS a na základě praktických zkušeností budou upraveny a
zveřejněny zde: www.esfcr.cz/mas-clld (záložka Dokumenty).
SEMINÁŘE OPZ PRO MAS
ŘO OPZ připravil dva semináře pro MAS k prorodinným opatřením v CLLD, který se budou konat 25. 1. 2017 od
10:15 hod. na KÚ Olomouckého kraje a 30. 1. 2017 od 10:00 hod. na adrese Karlovo náměstí 1, Praha 2. Seminář
bude zaměřený na cílové skupiny, žadatelé, podporované aktivity, rozpočet, způsobilé výdaje, indikátory,
doplněný o informace z konceptu rodinné politiky. Umožněna je účast 1 zástupce za MAS, registrace do 17. 1. na
e-mailu michaela.jelinkova@mpsv.cz, v kopii na blanka.matejkova@mpsv.cz.
Další semináře a workshopy pro MAS se připravují a jejich termíny budou včas inzerovány přímo ŘO OPZ.
DATABÁZE ODBORNÝCH HODNOTITELŮ
NS MAS ve spolupráci s ŘO OPZ připravila databázi odborných hodnotitelů, které MAS mohou využít pro
zpracování odborných posudků (viz Pravidla zapojení MAS do OPZ při implementaci Strategií CLLD, kapitola 4.2
- https://www.esfcr.cz/file/10009/ - cit.: „Změna stavu žádosti musí navazovat na závěry jednání výběrového
orgánu MAS, který pro svoje rozhodování musí před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat podpůrným
hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, který zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti,
na kterou je projekt zaměřen.“).
Databáze hodnotitelů je k dispozici v zalogované části webu NS MAS na adrese http://nsmascr.cz/databazehodnotitelu-opz/. MAS si zde mohou stáhnout CV doporučených hodnotitelů, roztříděných do jednotlivých
tematických oblastí dle podporovaných aktivit a podle toho si vybrat ty, které napřímo kontaktují a individuálně
se s nimi dohodnou na podmínkách spolupráce.
Případné připomínky k této databázi prosím směřujte na Markétu Dvořákovou (tel.: 733 327 934, e-mail: brdyvltava@seznam.cz).
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ (OPŽP)
PŘÍPRAVA VÝZVY ŘO
Dne 16. 1. 2017 bude vyhlášena Výzva ŘO. Cca v polovině ledna bude aktualizována Příručka pro MAS (doplnění
výkladů k hodnocení) a poté vyzveme MASky, které mají Programový rámec OPŽP ke shromáždění případných
dotazů a následovat bude informační seminář k přípravě Výzev MAS cca v polovině února.
Ve Výzvě ŘO bude stanoveno, že hodnocení FNaP a následně i věcné hodnocení na straně MAS do systému
CSSF14+ zadává 1 hodnotitel a schvaluje 1 schvalovatel (tj. 2 pracovníci proškolení pro práci v CSSF). Samotné
hodnocení musí být prováděno v souladu se stanovami, statutem, příp. jinými vnitřními předpisy MAS – tj.
např. věcné hodnocení bude provádět výběrový orgán MAS (nebo jeho vybraní členové), nicméně výsledek vč.
scanu zápisu a prezenční listiny bude do systému zadávat pracovník MAS v roli „hodnotitele“.

REŽIJNÍ NÁKLADY MAS (IROP 4.2)
VÝKAZY PRÁCE
Ve Výkazech práce doporučujeme striktně uvádět pouze činnosti, které odpovídají výčtu podporovaných aktivit
ve Specifických pravidlech IROP 4.2, kapitola 2.2, tj. vždy výslovně uvést o kterou podporovanou aktivitu se
jedná, následně poté (za pomlčku, do závorky) i podrobnější informaci, je-li to nutné.
ODMĚNY ČLENŮM ORGÁNŮ MAS
MAS může se členy svých povinných orgánů uzavírat Dohody o provedení práce, na základě kterých budou
odměňováni za konkrétní vykonanou práci (např. příprava návrhu preferenčních kritérií, hodnocení projektů,
účast na konkrétních jednáních apod. – nikoliv ale za výkon funkce člena orgánu obecně) a to bez ohledu na
právní subjektivitu MAS.
Dalším způsobem odměňování členů povinných orgánů je smlouva o výkonu funkce, příp. příkazní smlouva.
ANIMACE STRATEGIE CLLD
Vzhledem k některým nejasnostem NS MAS po dohodě s ŘO IROP připravuje návrh výčtu aktivit/výstupů/výdajů,
které považuje za „animaci Strategie CLLD“. Následně požádá ŘO IROP o vyjádření, zda-li je lze považovat za
způsobilé a poté zveřejní. Uvítáme proto jakékoliv podněty ze strany MAS – prosím zasílejte prostřednictvím
formuláře https://goo.gl/forms/tvuSuw1jIGpu10KQ2 nebo na psleader@nsmascr.cz do 26. 1. 2017.
ANIMACE ŠKOL A ŠKOLS KÝCH ZAŘÍZENÍ V OP VVV
U MAS, které vykonávají animaci škol, je třeba uvést v náplni práce konkrétních zaměstnanců, kteří v MAS
animaci škol vykonávají, jednotlivé způsobilé aktivity animace škol (dle str. 16 Specifických pravidel 4.2).
Následně ve výkazu práce (pokud je zaměstnancem zpracováván) v příslušném dni uvést: Animace škol konzultace MŠ XY.
MAS, které realizují animaci škol, osloví všechny MŠ a ZŠ na svém území s nabídkou animace. Součástí ZoR je
seznam všech ZŠ a MŠ v území, v prvním roce doplněné seznamem škol, které souhlasily s nabídkou animace. V
dalších letech je třeba doložit znovuoslovení neaktivních škol (ty, které nepodaly žádost o šablony).
Součástí ZoR je příloha P10, která musí souhlasit s výkazem práce!! Obsah P10: název školy, popis vykonaných
aktivit, datum, počet odpracovaných hodin, podpis pracovníka vykonávajícího animaci, kontakt na relevantního
pracovníka školy.
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POVINNÁ PUBLICITA
Ve vztahu k povinné publicitě ŘO IROP svým stanoviskem upřesnil, že logo IROP a MMR se nemusí nutně
nacházet na homepage žadatele (MAS), ale postačí jeho umístění na příslušné (pod)stránce více viz:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Stanovisko-RO-IROP-k-povinne-publicite-prijemcu-nawebovych-strankach, nicméně do konce ledna zpracuje stanovisko a konkrétní ilustrační příklady publicity dle
kapitoly 6.1 Specifických pravidel IROP 4.2 – doporučujeme proto s případnými úpravami webu apod. vyčkat
do vydání tohoto stanoviska.
Pro plakát A3 a příp. stálou pamětní desku doporučujeme využít Generátor nástrojů povinné publicity
https://publicita.dotaceeu.cz.
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