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PRV - M 19.2.1 – žadatelé
- připravovaná revize Pravidel 19.2.1. (pro konečné žadatele/příjemce)
◦ úprava (rozšíření) definice mladého začínajícího zemědělce
◦ projekty nelze realizovat v obcích nad 25 tis. obyv.
◦ limity pro stavební práce lze posuzovat nejen dle ceníku ÚRS Praha,
ale také RTS Brno nebo Callida
◦ nezpůsobilý výdaj – technologie sloužící k výrobě el. energie
◦ schvalování vybraných Žádostí o podporu na SZIF bude probíhat průběžně
– nejdříve projekty bez zadávacího/výběrového řízení, poté ostatní
◦ příjemce dokládá bezdlužnost i při Žádosti o platbu (zde již nelze akceptovat
splátkový kalendář)
◦ SZIF zaregistruje Žádost o platbu až po provedení její kontroly a příp. doplnění
◦ pro Výzvy MAS v dalších letech (2018+) lze očekávat, že žadatelé budou předkládat
Žádosti o podporu přes Portál Farmáře

PRV – M 19.2.1 - harmonogram

PRV - M 19.2.1 – články
- připravovaná revize Pravidel 19.2.1. (pro konečné žadatele/příjemce)
◦ čl. 14 Předávání znalostí a inf. akce – mohou školit i akreditovaní poradci MZe
◦ čl. 17.1.a) Zem. podniky – předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskyt. služeb
◦ čl. 17.1.c) Lesnická/Zemědělská infrastruktura a Pozemkové úpravy
a čl.24.1.a) Preventivní opatření v lesích - nový kód ZV 040 – Projekční
a průzkumné práce a inženýrská činnost – do výše 20% CZV
◦ čl. 19.1.b) Nezemědělské činnosti – objekt venkovské turistiky musí být mimo
obce do 25 tis. obyv., pojem bude vysvětlen ve FAQ; ubytovací kapacita musí být
ve vlastnictví žadatele, součástí projektu, nebo má žadatel uzavřenou smlouvu
o spolupráci s provozovatelem ubytovací kapacity (např. stravování pro hosty)
◦ čl. 35.2.c) Sdílení zařízení a zdrojů a 35.2.d) KDŘ a místní trhy - kompletní změna
textu, přidány limity, doplněn vzor osnovy podnikatelského plánu spolupráce pravidla na tyto články ještě nejsou notifikovaná (nelze vyhlásit Výzvu MAS)

PRV - M 19.3.1 – spolupráce MAS
◦ připravovaná revize Pravidel 19.3.1. (projekty spolupráce MAS)
◦ MAS dokládají bezdlužnost i při Žádosti o platbu (zde již nelze akceptovat
splátkový kalendář)
◦ limity pro stavební práce lze posuzovat nejen dle ceníku ÚRS Praha,
ale také RTS Brno nebo Callida
◦ umožnění změny KMAS na další MAS v pořadí (dříve PMAS1)
◦ veškeré výstupy projektu musí být společné
◦ nelze zaměstnávat pracovníka nad rámec 1 úvazku (40 hod. týdně),
lze zaměstnat více pracovníků
◦ nákup vozidel omezen na kategorii N1, limit 700 tis. Kč a lze jen v ZV006 místní produkce
◦ ZV002 sjednocení limitů HM s pravidly IROP 4.2 – tj. 43.000 KMAS / 32.000 Kč
◦ ZV006 místní produkce – lze i ROZVOJ značení místních produktů
◦ ZV007 vzdělávací centrum a ZV008 informační turistické centrum – spojeny
◦ ZV006 a ZV007 lze i web, e-shop, internetový portál do 100 tis. Kč na projekt

PRV – M 19.3.1 - harmonogram

PRV – odpovědní referenti CP SZIF Praha
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

IROP – SC 4.1
- nově možnost konzultací připomínek z 2. kola věcného hodnocení

- aktualizace Interních postupů MAS (25.10.)
◦ zveřejněn výtah z Operačního manuálu, 2 příručky pro hodnocení, vzor Výzvy MAS

- vyhlášené/plánované Výzvy ŘO
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

č. 45 - Dokumenty územního rozvoje (3.3) – vyhlášena 12.8.2016
č. 53 - Udržitelná doprava (1.2) – vyhlášena 7.9.2016
č. 55 - Kulturní dědictví (3.1) – vyhlášena 5.10.2016
č. 62 - Sociální infrastruktura (2.1) – vyhlášena 15.11.2016
Sociální podnikání (2.2) – v připomínkování, předpoklad vyhlášení 12/2016
Vzdělávání (2.4) – předpoklad vyhlášení 12/2016
Řízení rizik (1.3) – předpoklad vyhlášení 03/2017
Zdravotnictví (2.3) – předpoklad vyhlášení 03/2017

IROP SC 4.1 – metodici CLLD na CRR
Jihočeský kraj - Neubauerová Martina
martina.neubauerova@crr.cz, 381 670 020

Zlínský kraj - Vránová Ludmila
ludmila.vranova@crr.cz, 736 513 507, 572 774 426

Jihomoravský kraj - Výduch Roman
roman.vyduch@crr.cz, 518 770 237,
736 511 131

Olomoucký kraj - Slováková Hana
hana.slovakova@crr.cz, 582 777 446, 736 513 509

Karlovarský kraj - Klusáková Jana
jana.klusakova@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

Pardubický kraj - Koblížková Andrea
andrea.koblizkova@crr.cz, 466 026 840

Plzeňský kraj - Jirka David
david.jirka@crr.cz, 371 870 036
Středočeský kraj - Daňková Lucie
lucie.dankova@crr.cz, 225 855 271

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

IROP – SC 4.2 – režijní náklady
- výzva č. 6 - revize Specifických pravidel 9. 9. 2016

- konzultace poskytuje výhradně CRR Praha
◦
◦
◦
◦

Ing. Petr Klouček, petr.kloucek@crr.cz, tel: 225 855 298 (nový!)
lze podávat žádosti o podporu průběžně
lze předkontrolovat podklady k výdajům (výběrová řízení, typové doklady, ...)
Rozhodnutí lze (podmínečně) vydat již po úspěšném absolvování
1. kola věcného hodnocení Strategie CLLD, není nutné čekat na Akceptační dopis

- alokace dle tabulky NS MAS ČR z 14.10.2015
- povinná publicita
◦ plakát A3 v místě realizace (kanceláři/sídle MAS) – viz Generátor publicity
◦ barevné logo IROP a MMR v horní části internetové stránky ke Strategii CLLD
◦ nepovinné nástroje (pozvánky, prezenčky, prezentace, zápisy, letáky, zpravodaje, …)

povinná publicita
IROP 4.2 (režie MAS) vs. MAP

MAP
OP VVV – PO 3

REŽIE MAS vč.
ANIMACE ŠKOL
IROP – SC 4.2

tzv. nepovinné nástroje (pozvánky, prezenčky, prezentace, zápisy, …)

OPŽP – SC 4.2 a 4.3
- Příručka pro MAS k OP ŽP
◦ aktualizovaná verze 2 z 1. 7. 2016
◦ plánovaná aktualizace v 12/2016 – doplnění výkladů pro hodnocení povinných
kritérií přijatelnosti

- MAS, které do podané Strategie CLLD zahrnuly Programový rámec OPŽP
a nevyužily celou nabízenou alokaci na výsadby nelesní zeleně, budou
mít možnost v rámci věcného hodnocení po výzvě MŽP (ŘO OP ŽP) tuto
alokaci navýšení s ohledem na rozšíření výsadeb.
- v případě zájmu možné uspořádat seminář pro MAS (leden/únor 2017)
na ZS AOPK ČR zaslat témata

OP Z – IP 2.3 - dokumenty
- aktualizace Pravidel zapojení MAS do OPZ z 1. 6. 2016 (Příručka pro MAS)

- číslované informace
◦
◦
◦
◦

č. 6 – kontakty na krajské pobočky Úřadu práce
č. 7 – doručování akceptačních dopisů ; úpravy webu www.esfcr.cz pro MAS
č. 8 – změna Výzvy ŘO
č. 9 – FAQ prorodinná opatření, hodnocení projektů - sociální podnikání

- V nejbližších dnech ŘO rozešle další číslovanou informaci s pomůckami:
◦
◦
◦
◦

Indikátory Výzvy MAS
Šablona Výzvy MAS
Pomůcka k Výzvám MAS v MS2014+
Hodnocení integrovaných projektů

- školení MAS pro práci v CSSF, workshopy k hodnocení projektů, individuální
konzultace k přípravě výzev MAS a kritérií v OPZ (probíhají od srpna, ŘO
oslovuje MAS dle „pokročilosti“ dané MAS v hodnotícím procesu SCLLD)

OP Z – IP 2.3 - výzvy
- změna Výzvy ŘO (č. 47)
◦ není nutné vyjádření objednatele sociální služby (kraj, obec)
◦ sociální podniky mohou provozovat i NNO

- vyhlášeny první dvě Výzvy MAS
◦ MAS Brána Písecka (Jihočeský kraj)
◦ MAS 21 (Karlovarský kraj)
◦ Aktuálně se připravují k vyhlášení další 2 výzvy,
do konce roku dalších cca 6 v závislosti na schvalování Strategií CLLD.

VÝZVA - STRATEGIE CLLD
- zatím schváleno 15, ukončeno 15, stažena 1 Strategie CLLD
◦ Výzvy MAS budou moci vyhlašovány již po ukončení Věcného hodnocení,
není nutné čekat na vydání Akceptačních dopisů všemi ŘO

- 2. výzva - uzávěrka 31. 12. 2016 ve 12:00 hod.
◦ pro MAS, které nepodaly Strategii CLLD v 1. výzvě je to poslední možnost!
◦ pro MAS, které byly v rámci 1. výzvy vyřazeny - nelze přetáhnout
nedokončenou/vyloučenou žádost z 1. výzvy - nutno vyplnit vše znova!

- výhledově automatická konverze finančních plánů TIS Kč > Kč
◦ provede TESCO SW automaticky u všech schválených Strategií CLLD

Změny Strategií CLLD (v přípravě)
- podávají se přes ISKP
◦ změny v rámci MAS jako organizace
◦ administruje MMR-ORP

◦ změny v rámci Partnerů a povinných orgánů MAS
◦ měly by se hlásit v aktivním PDF (Žádost o Standardizaci MAS)
◦ touto formou bude třeba dořešit (dohlásit) změny hlášené v mezičase

◦ ke změnám ve věcném obsahu Strategie CLLD
(zejm. Programové rámce) se budou vyjadřovat ŘO
◦ změny podstatné a nepodstatné
◦ režim „tichého souhlasu“ – 5 až 15 pracovních dnů

Hodnocení integrovaných projektů
ve Výzvách MAS – 1/2
- hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (admin. kontrola)
◦ provádí tím pověřený orgán/osoba dle Stanov/Statutu, Implementační části
Strategie CLLD, nejčastěji 2 pracovníci Kanceláře MAS (metoda 4 očí)
◦ do CSSF zadává „hodnotitel“ a ověřuje „schvalovatel“
◦ oba pracovníci MAS proškolení pro práci v CSSF
◦ tzv. „hodnotí pouze hodnotitelé“, počet hodnotitelů = 1

- věcné hodnocení
◦ hodnocení dle preferenčních kritérií (předvýběr) provádí Výběrový orgán MAS,
resp. tím pověření členové (min. 3)
◦ veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv

◦ Rozhodovací orgán MAS vybírá projekty a stanovuje výši jejich alokace
◦ tj. při respektování pořadí z Výběrového orgánu MAS stanoví „vybraný“, „náhradník“ a „nevybraný“
◦ min. 50 % hlasů mají partneři, kteří nejsou veřejnými orgány

◦ v systému CSSF je evidováno jako hodnotící „komise“, výsledek celého procesu
zadává zapisovatel a ověřovatel (pracovník MAS)

Hodnocení integrovaných projektů
ve Výzvách MAS – 2/2
- řešení „náhradníků“
◦ v CSSF (tj. pro IROP, OPZ a OPŽP) bude umožněno, že projekty, na které není ve
Výzvě MAS dostatečná alokace budou vedeny v „zásobníku“ pro případ, že by
některý vybraný projekt nebyl ŘO schválen v rámci závěrečného ověření
způsobilosti
◦ v PRV bude možnost navýšit alokaci Fiche na „projekt na čáře“

- závěrečné ověření způsobilosti projektů – provádí ŘO

Jak využít čas před schválením SCLLD?
◦ SCLLD obecně
◦ konzultujte vypořádání připomínek z hodnocení Strategií CLLD
s jejich odesílatelem (konkrétní dotazy)
◦ PRV
◦ na Portálu Farmáře si vygenerujte Fiche (pro každou zvlášť)
◦ konzultujte Preferenční kritéria s CP SZIF Praha
◦ IROP
◦ konzultujte Interní postupy MAS a Preferenční kritéria
s krajským Metodikem CLLD na CRR
◦ OP Z
◦ konzultujte přípravu Výzvy s MPSV
◦ IROP 4.2
◦ podejte Žádost o podporu na režijní náklady MAS do 6. výzvy IROP 4.2
◦ předkonzultujte dokumentaci k typovým výdajům na CRR Praha
◦ ostatní
◦ účastněte se školení pořádaných školiteli NS MAS pro práci s CSSF
◦ animujte školy v rámci Šablon

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER
e j.florian@nsmascr.cz
t +420 77 44 99 396

