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Úvod
David Koppitz

Implementace CLLD na národní úrovni –
metodické a koordinační aktivity MMR

Richard Nikischer

Stav implementace CLLD
(k 29. 3. 2019)
Ukazatel/Programový rámec
Celkový počet výzev MAS (ks)

IROP

PRV

OP ŽP

OP Z (k 5. 5.)

CLLD celkem

1 026

470

870

225

2 591

Počet uzavřených výzev MAS
(ks)

882

309

743

38

1 972

Celková alokace vyhlášených
výzev MAS (mil. Kč)

7 159

4 442

3 100

1 034

15 735

Počet podaných žádostí
o podporu (ks)

2 054

4 815

1 231

31

8 131

956

2 990

524

12

4 482

2 167

1 314

762

10

4 253

Počet ukončených projektů (ks)

304

1 469

3

6

1 782

Proplacené prostředky ŽoPl (mil.
Kč)

672

349

94

9

1 124

Počet projektů v realizaci
(vydaný právní akt/podpis
Dohody) (ks)
Objem prostředků PA/Dohoda
(mil. Kč)

Změny metodického prostředí (MPIN)
•

Účinnost verze 4 MPIN k 1. 11. 2018

•

Kap. 7.2 a 10.7 – podmínky pro změnu vymezeného území MAS

•

Kap. 10.7 – změny týkající se přesunů částek ve finančním plánu

•

Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, ve věci nepodstatných změn integrovaných strategií administrovaných
MMR–ORP; účinnost k 20. 2. 2019

•

Doplnění lhůty pro podání žádosti o nepodstatnou změnu SCLLD a upřesnění podmínek změny vymezeného
území
•

Žádost o nepodstatnou změnu SCLLD nutno podat ve lhůtě 10 PD ode změny

•

Změna území MAS je možná na základě mid-term evaluace a pouze v případě připojení nové obce;
zmenšení území MAS není v průběhu realizace SCLLD možné

•

Změna území MAS je účinná ode dne schválení žádosti o změnu SCLLD v MS; příslušný orgán MAS
může schválit změnu území před podáním žádosti o změnu přes MS s odkladným účinkem k datu
schválení žádosti v MS

•

Rozšíření území MAS nemá vliv na stanovenou výši podpory provozních a animačních nákladů MAS
ze SC 4. 2. IROP

Změny strategií CLLD
• OP ŽP: Přidání nových aktivit v rámci SC 4.3 a 4.4: podáno 97 ŽoZ, 1 ŽoZ neschválena
• PRV: Přidání čl. 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: podány 2
ŽoZ, schváleno 0 (k 29. 5.)
» veřejná prostranství v obcích,
» mateřské a základní školy,
» hasičské zbrojnice,
» obchody pro obce,
» vybrané kulturní památky,

» kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
» stezky,
» muzea a expozice pro obce.

Změny strategií CLLD
• Zveřejněn dokument "Postup pro podání žádosti o změnu ve věci vymezeného území MAS
v návaznosti na mid-term evaluaci MAS"
• Upřesnění požadavků na úpravu příslušných částí strategie CLLD
• Upřesňující instrukce k Uživatelské příručce "Tvorba Žádosti o změnu ISg v MS2014+"
(březen 2019)
• Při podání ŽoZ plánu indikátorů je nutné ze ŽoZ odstranit záznamy všech indikátorů
příslušných k programům, ve kterých se neprovádí změny
• Změna v IROP, OP Z, OP ŽP – v žádosti o změnu zůstanou pouze vybrané indikátory, které
se v konkrétním programu mění
• Změna v PRV – ponechají se všechny indikátory PRV, případně podle dohody s ŘO PRV
• Pro trvalé odstranění indikátoru ze strategie je nutné počáteční a cílovou hodnotu vynulovat
a použít check box „Nesleduje se“

Hodnocení strategií CLLD
•
•
•
•
•

Vydání Zadání a příloh – 29. června 2018
Seminář pro MAS – 8. října 2018 v Chocni
Školení mentorů evaluace – 4. ledna 2019
Prezentace dobré praxe tvorby Evaluačních zpráv – 11. dubna 2019 v Jevíčku
FAQ, verze 1 – prosinec 2018, FAQ, verze 2 – duben 2019

•
•

Podání Evaluační zprávy od 16. 1. do 30. 6. 2019
Administrace EZ (29. 5. 2019)
•
podáno 23 EZ
•
schváleno 21 EZ
•
k úpravě/dopracování vrácena cca 1/3 zpráv
•
zlepšující se kvalita

Schválené EZ podle krajů
Olomoucký
Královehradecký
Jihomoravský
Liberecký
Vysočina
Středočeský
Plzeňský

65
4
3
2
1
1
1

Jihočeský
Karlovarský
Moravskoslezský
Ústecký
Pardubický
Zlínský

1
1
1
0
0
0

Hodnocení strategií CLLD
Přidaná hodnota CLLD (vybráno z Evaluačních zpráv)
• Podněcuje k efektivní spolupráci místních subjektů → vzájemné učení se a zjišťování potřeb daného
území vede k efektivnímu strategickému plánování a k efektivně zacíleným intervencím
• Umožňuje participaci na řešení místních problémů a nalezení shody jako základního cíle strategického
plánování → napomáhá budovat důvěru mezi partnery
• Vytváří nové pracovní pozice
• Posiluje důvěru příjemců dotací
• Podporuje regionální producenty, zvyšuje konkurenceschopnost a kvalitu poskytovaných služeb
• Posiluje význam sociálního kapitálu v dané lokalitě (budování kapacity, síla vazeb aj.)
• Posiluje lidský kapitál (dovednosti, schopnosti, zkušenosti) v regionu
• Omezuje rizika a zabraňuje vyskytnutí se neočekávaných negativních výsledků a zvyšuje
transparentnost veřejných financí
• Pomáhá utvářet lokální/regionální identitu

Hodnocení strategií CLLD
Manažerské strhnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD – názorný příklad

Podpora rozvoje venkova – aktuálně
• Strategické plánování a řízení rozvoje venkova
• Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (po MPŘ, aktuální stav na Plenárním zasedání)

• Koncepce rozvoje venkova (aktuální stav představen v samostatném bloku)
• Metodická podpora
• IT aplikace (ObcePRO – upgrade, Regionální informační servis, Mapový server – nové
naprogramování)

• Metodické brožury (edice "MMR pro obce" – vesnické stavby, dřeviny; příprava voda, investice)
• Metodické semináře (2. 4. Podbořany, 4. 6. Havlíčkův Brod)
• Výzkumné projekty (v programech TA ČR, 9. 4. konference pro oblast reg. rozvoje)
• Finanční intervence (mimo ESIF)
• Podpora rozvoje regionů 2019+, podpr. Podpora obnovy a rozvoje venkova
• Podpora revitalizace území 2019 a další

Vstupy zástupců nositelů CLLD
Zástupci NS MAS ČR, KS MAS

Přestávka

Vstupy řídicích orgánů
Zástupci ŘO

Řídicí orgán IROP

ŘO IROP
Stav administrace CLLD
Datum: 30. 05. 2019
13. zasedání NSK – Komora CLLD
Olomouc

Počet výzev a předložených projektů CLLD

Celkem

% vůči alokaci v
SCLLD*

Počet MAS
alespoň s 1
vyhlášenou
výzvou

Počet
vyhlášených,
otevřených,
modifikovanýc
h výzev

Počet
uzavřených
výzev

Alokace výzev
MAS, příspěvek
EU (v KČ)

Počet
zaregistrovaných
žádostí ve výzvách
MAS

Příspěvek EU
zaregistrovaných
žádostí ve výzvách
MAS (v Kč)

177

119

974

7 537 765 479

2 247

5 250 353 404

-

-

-

92,7

-

64,6

* 8 131 495 139 (příspěvek EU; kurz 27,5)

•
•
•

Zdroj: MS2014+ k 24. 5. 2019

Celkový počet vyhlášených výzev MAS 1 093
174 MAS má uzavřenou alespoň 1 výzvu a hodnotí
Aktuálně 177 MAS má schválené interní postupy, dle kterých může vyhlašovat výzvu MAS

Stav hodnocení projektů CLLD
Předáno k ZoZ

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Odesláno na ŘO
IROP ke
schválení

Schváleno
poradou vedení
ŘO IROP

Vydán Právní
akt

Proplacené
ŽoP

Celkem počet

1 758

1 344

1 242

1 156

1 077

470

Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

4 064 586 799

3 136 783 883

2 914 933 699

2 720 162 527

2 438 509 171

825 997 475

% vůči alokaci
ve strategiích*

50,0

38,6

35,8

33,5

30,0

10,2

Stav

* 8 131 495 139 (příspěvek EU; kurz 27,5)

Zdroj: MS2014+ k 24. 5. 2019

Administrace CLLD
Administrativní ověření výzev MAS
•

Ze 197 provedených administrativních ověření výzev MAS:
• 63 bez zjištění
• 116 se zjištěním bez vlivu na hodnocení
• 18 se zjištěním s vlivem na hodnocení

Změny integrovaných strategií CLLD
•

Poslední termín pro podání změny 30. 4. 2019
• 82 schváleno; 31 předloženo do MS2014+; 23 v konzultacích; 15 zasláno
prohlášení k nepodání změny; 12 zamítnuto; 15 nekonzultováno a nepředloženo

•

20.6.2019 proběhne 11. zasedání Monitorovacího výboru IROP

•

ŘO IROP nebude přistupovat k vyhlašování nových výzev ŘO IROP
• dojde k prodloužení stávajících výzev
• nutno schválit Monitorovacím výborem IROP – harmonogram výzev

•

ŘO IROP bude v roce 2019 vyhodnocovat/sledovat plnění závazků
strategií IN ve výši 41,17%

Semafor k vyhodnocování plnění závazků v roce 2019
• Černá - objem vyhlášených prostředků ve výzvách pokrývá výši
41,17 %
• Červená – objem předložených projektů pokrývá výši 41,17 %
• Oranžová – objem předložených projektů
(v pozitivních stavech) pokrývá výši 41,17 %
• Modrá – objem realizovaných projektů pokrývá výši 41,17 %
• Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 41,17 %

Podmínky realizace SCLLD a projektu SC 4.2
Spící MAS
•

MAS Mikulovsko – dodnes neschváleny interní postupy, nevyhlášená žádná
výzva MAS, není předložen projekt ve SC 4.2

SC 4.2
•

6. výzva ŘO IROP – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

• Ukončen příjem žádostí nejpozději dne 30. 6. 2019 ve 14 hod.
• ŘO IROP nebude výzvu prodlužovat

EFRR
(CZK)
%

Alokace 6. výzvy

Schválené
projekty

Splněno věcné
hodnocení

Již
proplacené
ŽoP

Zbývající
alokace

2 143 020 000

1 898 281 896

51 931 900

472 070 465

192 806 204

100

88,58

2,42

22,03

9

Pohled ŘO IROP na budoucnost CLLD
• 12/2019 – 1. návrh PD IROP 2
• Podíl IN na alokaci programu vs. pravidlo N+2

• Témata IROP2 2021-2027 navazují na současný IROP
• Nová témata: revitalizace veřejných prostranství, paliativní péče a veřejná
infrastruktura cestovního ruchu
• Neplánovaná témata: energetické úspory, územní plánování a sociální
podnikání

• Nástroj CLLD v obdobném rozsahu jako v současném IROP
• Pro CLLD opět samostatná prioritní osa
• Vpuštění CLLD do odlišných aktivit (např. NKP x kulturní památky)

• Nominace zástupců IN do pracovního týmu

• Režie a animace MAS (stejně jako u ITI) do OPTP III.

Děkuji za pozornost

Řídicí orgán PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
• 176 MAS vyhlásilo 455 výzev - 2 MAS nevyhlásily výzvu
• přes 5200 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 2,5 mld. Kč
• přes 4100 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 1,9 mld. Kč
• přes 3100 uzavřených Dohod s podporou 1,4 mld. Kč
• proplaceno přes 900 projektů s podporou 386 mil. Kč
• pravidelné odstávky výzvy ŘO – odstávka i v roce 2019
ADMINISTRACE STRATEGIÍ
• odeslání dodatků k akceptačním dopisům se snížením alokace - 23 MAS
• první změny strategií po střednědobé evaluaci

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• aktualizace Pravidel 19.2.1 (březen 2019) – schváleno rozšíření PRV o čl. 20 –
související úprava Metodiky pro tvorbu Fichí
• aktualizace Pravidel 19.3.1 (březen 2019)
• zpřesnění Pravidel 19.2.1 (květen 2019)

NOVÁ SZP - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2021+
PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU

•
•
•
•
•
•
•

dopracování SWOT analýz v jednotlivých pracovních skupinách
rozpracování tzv. intervencí SZP
do procesu jsou zapojeny i NNO včetně MAS
předpoklad předložení Strategického plánu EK – prosinec 2019
analýza finančních nástrojů
PRV 2021+ není součástí Dohody o Partnerství 2021+
návrh nařízení k SZP RO PRES

LEADER, RESP. CLLD

• pro PRV povinný podíl 5 % z nařízení
• specifický cíl H) - pracovní skupina VENKOV
• zahájení bilaterálních jednání s ostatními resorty

Řídicí orgán OP Z

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
DATA K 26. 5. 2019

 MAS doposud ve venkovském území podpořily 555 projektů (s právním
aktem) za 816 mil. Kč (45 % alokace IP 2.3)


78 MAS ze 151 podpořilo projekty za více než polovinu své alokace na strategii v OPZ
(24 více než 75 %), 120 MAS již vyhlásili výzvy na 100 a více % své alokace



Zaměření projektů: sociální začleňování (cca 300 mil Kč), slaďování a péče o děti
(250 mil. Kč), lokální zaměstnanost (150 mil. Kč) a 27 sociálních podniků (60 mil.
Kč)



Malé projekty, minimální hranice 400 tis. Kč, průměr 1,46 mil. Kč



Schválené ZoR/ŽoP: 434 (103 mil. Kč)

 Navyšování alokací 32 úspěšných MAS (290 mil. Kč)

 „Spící“ MAS – intenzivní spolupráce s 20 nejméně kontrahujícími MAS,
příp. snížení alokací v řešení

32

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE CLLD V OPZ
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE MAS
www.esfcr.cz/dobra-praxe-mas

 Případové studie:


PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ



O KROK NAPŘED

„Seniory a mladé lidi mnohem lépe sblíží to,
když jeden drží prkno a druhý do něj zatlouká
hřebíky, než několik strojených společných
výletů.“ Lukáš Kovářík, Květná zahrada

„[Děti mají] problém s výplatou, teď ji někde utratí, najednou nemají na nájem.

… a ty děti končí na ulici, protože je tam nikdo nebude mít zadarmo
[ubytované]. Tak to nám přišlo jako motivace toho, že jsme si říkali, ale tady na
venkově by o ty děti bylo lépe postaráno.“

(zástupce kanceláře MAS)

„Komunita by

se o ně v té obci lépe postarala.“ (zástupce MAS)


PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ



PRÁZDNINY S FANTAZIÍ

 Medailonky a „příběhy“

33

PŘÍPRAVA CLLD 2021+ V OPZ
Pokračování podpory CLLD v „OPZ 21+“
V rámci priority 2 Sociální začleňování
Předběžná alokace 1,5 % OP
Aktivity šité na míru venkovu
Výběr MAS ke spolupráci
Zjednodušení procesů implementace na
všech úrovních
 Zjednodušené metody vykazování
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Řídicí orgán OP ŽP (AOPK)

Rozšíření CLLD o nová opatření OPŽP
• Předložené žádosti o změnu SCLLD:
98, z toho:
- 96 ŽoZ schváleno ŘO OPŽP
- 1 ŽoZ zamítnuta ŘO OPŽP
- 1 ŽoZ stažena Místní akční skupinu

36

Přehled opatření vyhrazených pro CLLD
Název opatření

Počet zapojených
MAS

Celková alokace

Prevence šíření a omezování
výskytu invazních druhů v CHKO/NP

11

41 130 560,- Kč

Výsadba dřevin na nelesní půdě v
CHKO/NP

31

173 075 899,- Kč

Realizace ÚSES

54

174 706 660,- Kč

Protierozní opatření

49

129 721 000,- Kč

Sídelní zeleň

94

611 284 500,- Kč

106

1 129 918 619,- Kč

Celkem

37

Časové nastavení výzev CLLD
Název opatření

Výzva ŘO

Příjem žádostí

Prevence šíření a omezování
výskytu invazních druhů v
CHKO/NP

87. výzva

16.01.2017 – 02.01.2020

Výsadba dřevin na nelesní půdě
v CHKO/NP

88. výzva

Realizace ÚSES

127. výzva

01.10.2018 – 06.01.2020

Protierozní opatření

127. výzva

01.10.2018 – 06.01.2020

Sídelní zeleň

128. výzva

01.10.2018 – 06.01.2020

38

16.01.2017 – 02.01.2020

Informace k čerpání v OPŽP
Počet MAS s otevřenou výzvou

91

Počet MAS bez jediné vyhlášené výzvy

4

Počet otevřených výzev MAS

172

Počet uzavřených výzev MAS

53

Počet ukončených výzev MAS bez projektu

27

Celková alokace vyhlášených výzev MAS

1.033,9 mil. Kč

Počet podaných žádostí o dotaci

48

Počet schválených žádostí VK ŘO OPŽP

20

Počet projektů/objem prostředků v realizaci
(vydaný právní akt/podpis dohody)

12/9,7 mil. Kč (0,8 %)

Počet ukončených projektů

6

Proplacené prostředky ŽoPl

8,7 mil. Kč (6 žádostí; 0,77 %)

39

CLLD v programovém období 2021+
• Současná implementace CLLD do OPŽP představuje značnou
administrativní zátěž ŘO OPŽP, ZS AOPK ČR a SFŽP ČR, i samotným
nositelům integrovaného nástroje (MAS)
Představa do budoucího období:
• CLLD v OPŽP primárně zaměřeno na animační aktivity, tj. aktivity
zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci
projektů konečných žadatelů/příjemců.
• Především osvěta a propagace OPŽP v rámci území dané MAS.
• Potvrzení MAS o souladu s cíli SCLLD (tj. zaručení MAS, že projekt je
integrovaný, kvalitně zpracovaný a komunitně prokonzultovaný).
• Bonifikace projektů v rámci individuálních výzev/vyšší příspěvek unie
(výše podpory).
• Budoucí podoba a způsob implementace integrovaného nástroje je
nadále diskutována.
40

Koncepce rozvoje venkova
Richard Nikischer

Koncepce rozvoje venkova (KRV)
•

Potřeba koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR –
různorodé, ale spojují je některé společné rozvojové problémy a potřeby

•

Jednotná koncepce rozvoje venkovských oblastí – jasná vize a cíle – konec
prvoplánovosti

•

Základní koncepční materiál pro strategické řízení rozvoje venkova
ze strany MMR

•

Rozpracovává územní dimenzi podpory regionálního rozvoje ve vztahu
k venkovu, a to i s ohledem na různorodost venkova

•

V souladu s Metodikou přípravy VS klade důraz na analytickou
a strategickou část procesu strategického plánování a provázanost těchto
částí

Koncepce rozvoje venkova (KRV)
•

Implementace
řešena
prostřednictvím
samostatných
prováděcích
dokumentů – zejména Akčních plánů SRR ČR21+, okrajově jiných
(jmenovitě AP Adaptační strategie – některé aktivity v oblasti ŽP)

•

Na úrovni AP SRR KRV základem pro stanovení aktivit pro rozvoj venkova,
včetně jejich územní dimenze

•

Jedna organizační složka – nastavení koncepce rozvoje (KRV) → detailů
implementace (AP SRR) → důležitých implementačních nástrojů (CLLD,
PRR19+)

•

Platnost 2021–27 (v souladu s programovým obdobím EU a SRR) –
možnost dřívější aktualizace – významné změny 1) v socioekonomických
podmínkách, 2) v nastavení regionální politiky státu (SRR)

KRV – tvorba
•
•

KRV projednávána a připomínkována v rámci PS pro rozvoj venkova RVUR (za účasti NS
MAS ČR)
Harmonogram zpracování
»
»
»
»
»
»
»
»

k únoru 2019 zpracována analytická část
14. února 2019 AČ projednána na PS, připomínkována do 22. února t.r.
k dubnu 2019 zpracována návrhová část
17. dubna 2019 NČ projednána na PS, připomínkována do 3. května t.r.
květen–červen 2019 vypořádání připomínek včetně příp. dvoustranných setkání, úpravy NČ
červen–červenec 2019 – VPŘ, vypořádání přip., PM
srpen–září 2019 – MPŘ
říjen 2019 – vláda

»

paralelně tvorba 1. AP SRR ČR21+

KRV – struktura
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Přílohy

KRV – zájmové území ("Venkov" pro Koncepci)
•

Diskuze vymezení venkova – základní přístupy s příklady konkrétních definic –
základ pro výběr/nastavení definice venkova pro potřeby Koncepce

•

Vymezení zájmového území Koncepce
• socioek. regionalizace ČR od Hampla a Marady
• zájmové území KRV jako geografický prostor zahrnující obce, které nejsou středisky –
implicitní vymezení, zohledňuje prostorové vztahy mezi jednotlivými obcemi a míru jejich
centrálních funkcí/"střediskovosti"
• venkovem ty obce, které nemají v sídelním systému významnější postavení, neplní
centrální funkce, příp. pouze v malém rozsahu, a nevytvářejí si vlastní zázemí většího
rozsahu
• zohlednění funkčních prostorových vztahů

KRV – analytická část
•

•

Socioekonomická situace venkova (socioekonomická analýza)
•

3 hlavní oblasti (obyvatelstvo, vybavenost, hospodářství) a jejich syntéza

•

zdroj dat především projekt Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České
republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů řešený pro MMR, ale
i další projekty a analýzy

Typologie venkova
» pomocí faktorové analýzy vyhodnoceno 32 vzájemně nezávislých socioekonomických
ukazatelů, původní soubor analyzovaných ukazatelů mnohem širší (velká část z nich
analyzována v socioekonomické analýze)
» typologie jako kombinace vnitřního a vnějšího rozvojového potenciálu SO ORP
» typologie jako základ pro územní dimenzi cílů a aktivit KRV

Perlín a kol.: Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů, projekt programu Beta 2 TA ČR, 2018-2020

Perlín a kol.: Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů, projekt programu Beta 2 TA ČR, 2018-2020

KRV – analytická část
•

Analýza problémů a potřeb venkova
• výsledky tří původních šetření problémů a potřeb
• Analýzy potřeb měst a obcí ČR
• Analýzy programů rozvoje obcí v aplikaci ObcePRO

• Šetření problémů a potřeb území MAS

•

syntéza výsledků tří šetření – při zohlednění socioekonomické analýzy definice
hlavních problémových okruhů – základ pro stanovení cílů KRV (strategické části)
• nedostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel
• málo výkonná a nedostatečně diverzifikovaná ekonomika venkova
• zhoršující se životní prostředí a negativní dopady klimatické změny
• nedostatečné strategické plánování a nevyužívání potenciálu spolupráce obcí
• nedostatečný lidský a sociální kapitál venkova

KRV – strategická část
•
•

Principy a cíle rozvoje venkova na nadnárodní úrovni
Vize venkova

„V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije“
K dosažení slouží strategické cíle KRV, na venkově se bude dobře žít díky zajištění:
•
•
•
•

dostatečné infrastruktury a vybavenosti sídel,
výkonné, stabilní a diverzifikované ekonomiky umožňující seberealizaci obyvatel,
zdravého, rekreačně atraktivního, biologicky rozmanitého a klimaticky stabilního životního
prostředí,
stabilní populace charakteristické vysokým lidským a sociálním kapitálem zajišťujícím dynamický
endogenní rozvoj venkova.

Nutnost formovat i pozitivní image venkova.

KRV – strategická část –– strategické a specifické cíle
1. Lidé: Stabilní populace venkovských oblastí charakteristická vysokým lidským
a sociálním kapitálem zajišťující dynamický endogenní rozvoj venkova
1.1. Vzdělaní lidé: Vzdělané obyvatelstvo venkova připravené na potřeby trhu práce
v příslušných venkovských oblastech a stimulující společenský a kulturní život
na venkově
1.2. Komunitní život: Intenzivní komunitní život na venkově přispívající k růstu
sociálního kapitálu a vytvářející podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel venkova
1.3. Integrace: Prostorově a sociálně integrované venkovské oblasti bez prostorově
a sociálně vyloučených lokalit

KRV – strategická část –– strategické a specifické cíle
2. Sídla: Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní život
obyvatel a vytvářející možnosti pro hospodářský rozvoj venkova
2.1. Doprava: Snadná dopravní dostupnost venkovských sídel spočívající v dobré dopravní
obslužnosti obyvatel venkova a vytvářející podmínky pro jeho hospodářský rozvoj
2.2. Technická infrastruktura: Kvalitní technická infrastruktura venkovských sídel umožňující
kvalitní život obyvatel venkova a vytvářející podmínky pro jeho hospodářský rozvoj
2.3. Veřejná prostranství: Atraktivní veřejná prostranství tvořící platformu pro sociální život
2.4. Občanská vybavenost: Dostatečná občanská vybavenost venkovských sídel zajišťující
kvalitní život obyvatel venkova
2.5. Památky: Udržované kulturní památky, turisticky přívětivé a dostupné, zvyšující potenciál pro
realizaci cestovního ruchu na venkově a stimulující duchovní život a regionální identitu
venkovanů

KRV – strategická část –– strategické a specifické cíle
3. Životní prostředí: Zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanité a klimaticky stabilní
životní prostředí venkova
3.1. Redukce znečištění: Venkov jako prostor, kde je minimalizována produkce odpadu a znečištění
a eliminován jejich dopad na kvalitu životního prostředí
3.2. Voda: Stabilizovaný vodní režim venkovské krajiny
3.3. Půda: Kvalitní půda odolávající různým formám eroze a vytvářející podmínky pro realizaci různorodých
zemědělských činností, ochrana krajiny, environmentální vzdělávání a ochrana prostředí před
přírodními hrozbami

4. Ekonomika: Výkonná, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující
seberealizaci obyvatel venkova a tvořící důležitou složku hosp. základny státu
4.1. Diverzifikovaná ekonomika: Diverzifikovaná ekonomická základna venkova odolávající hospodářským
recesím a umožňující seberealizaci obyvatel venkova v různých oblastech hospodářství služeb
4.2. Konkurenceschopná ekonomika: Konkurenceschopná ekonomika venkova založená na podnicích
využívajících znalosti a inovace

KRV – strategická část –– strategické a specifické cíle
5. Plánování a spolupráce: Rozvinuté víceúrovňové
strategické plánování a řízení rozvoje
založené na znalostech a úspěšná
spolupráce obcí
5.1. Strategické plánování a řízení: Rozvinuté
víceúrovňové strategické plánování a řízení
rozvoje venkovských oblastí založené
na znalostech
5.2. Spolupráce obcí: Úspěšná spolupráce obcí při
výkonu veřejné správy a rozvoji venkovského
území

KRV – implementace
•

Definice hlavních aktérů rozvoje venkova, a to
ve vztahu k jednotlivým Specifickým cílům
Koncepce.

•

Popis důležitých nástrojů podpory rozvoje
venkova – prostřednictvím těchto nástrojů
budou z velké části realizovány aktivity
Koncepce

CLLD v programovém období 21+

CLLD 21+
Richard Nikischer

CLLD 21+
•

Územní nástroj pro řešení rozvojových problémů a potřeb venkovského území – důležitý nástroj
pro realizaci rozvojových aktivit Koncepce rozvoje venkova / Akčních plánů SRR ČR 21+ pro
venkovská území

•

Příprava nástroje v rámci jednání Platformy CLLD k budoucnosti již od prosince 2018, nejbližší
jednání 7. 6.

•

Metodický pokyn pro využití IN v p. o. 21+ – úprava průřezových horizontálních prvků a procesů
(obsah a struktura strategií CLLD, jejich hodnocení, schvalování a změny, monitoring a evaluace
CLLD, registrace a kontrola – "standardizace" MAS apod.)

•

Projednání návrhů jednotlivých procesů na Platformě, příp. i korespondenčně → akceptovatelná
podoba → začlenění do konsolidovaného textu MPIN 21+

•

Důležitější než zeštíhlení metodiky je zjednodušení jednotlivých procesů. Rozsah metodiky ≠ míra
složitosti

•

Závazný metodický pokyn může být doplňován doporučujícími příručkami

CLLD 21+
Základní hesla pro přípravu CLLD 21+
•

Zjednodušení implementace CLLD, např.
»

jednodušší strategie a méně náročný proces jejich hodnocení a schvalování (dvoufázové schvalování,
nezávislé programové rámce)

»

zjednodušení a zautomatizování registrace a kontroly ("standardů") MAS

»

průběžné výzvy MAS, jednodušší monitoring (1x ročně), kontinuita metodiky evaluace atd.

•

Kontinuita pravidel populační velikosti území MAS a organizační struktury MAS (méně náročná kontrola
"standardů" MAS, stabilní prostorová struktura MAS – formování tradice a kompetencí jednotlivých MAS)

•

Větší důraz na animaci území (podpora žadatelů, propagace zdrojů), aktivaci místních rozvojových zdrojů
ze strany MAS

•

CLLD je realizován s ohledem na místní rozvojové potřeby, při definici rozvojových cílů není rozhodující
dostupnost dotací – důkladná analýza problémů a potřeb území a provázanost se strategickou částí SCLLD

CLLD 21+
•

Součástí práce MAS je sdílení dobré praxe, šíření inovativních a chytrých řešení, spolupráce
s akademickou sférou (např. v rámci programů TA ČR – viz konference MMR k aplikovanému
výzkumu 9. 4.)

•

Strategie CLLD by měly do co největší míry přispívat k plnění národních strategií regionálního
rozvoje (SRR), resp. specificky rozvoje venkova (KRV)

•

Jeden nástroj, jednotná metodika základních procesů, jedno technické řešení – potřeba
kompromisů a částečných ústupků na všech stranách

•

Platforma CLLD k buducnosti – nyní zaměření zejména na procesy, které bude nutné realizovat
hned na začátku příštího p. o., resp. ještě koncem současného p. o.:
» nastavení procesu registrace a kontroly ("standardizace") MAS,
» nastavení struktury a obsahu strategií CLLD,
» nastavení procesu hodnocení a schvalování strategií CLLD.

CLLD 21+
•

Standardizace MAS
» registrace a kontrola subjektů, které budou způsobilé být nositeli CLLD
» je třeba ověřit, zda subjekt, který sám sebe definuje jako MAS, plní potřebná kritéria –
evropská (ON), národní (MPIN)
» návaznost na proces standardizace MAS realizovaný v letech 2014–2015 – jednorázový
proces ukončený k 01/2016
» zjednodušení, zautomatizování kontroly
» registrace a kontrola MAS před podáním žádosti o podporu integrované strategie a provozní
podpory MAS, tj. v roce 2020

» prvotní kontrola údajů + průběžná kontrola prostřednictvím žádostí o změnu, vazba
na provozní podporu MAS, stanovený systém korekcí
» údaje zadávány přímo do MS, automatické kontroly při zadávání
» jednotná škála zájmových skupin?

CLLD 21+
•

Struktura a obsah strategií CLLD
» jednodušší SCLLD, jejichž tvorba vyžaduje menší množství vstupů
• Analýza rozvojových potřeb, Akční plán/plány – nejdůležitější části, jejichž tvorba bude
vyžadovat největší množství vstupů (nelze je prostě "převzít" ze stávající strategie)
» MAS by postupně měly začínat se sbíráním informací pro Analýzu rozvojových potřeb – důraz
na to, aby nastavené cíle a opatření reflektovaly potřeby území MAS
» důraz na potřeby vyplývající z kvalitativního šetření v území, tj. na práci s partnery
a komunitou; na statistické analýzy menší akcent
• projednávání s partnery/komunitou by mělo být tzv. evidence-based (tj. brát v úvahu
i sekundární statistická data)
» za první výkop lze považovat Focus groups realizované v rámci mid-term evaluací realizace
SCLLD
» východiska struktury a obsahu budoucích SCLLD – Obecné nařízení, základní principy
strategického plánování a řízení regionálního/územního rozvoje

CLLD 21+
•

Proces hodnocení a schvalování strategií CLLD
» rozdělení hodnotícího a schvalovacího procesu do dvou fází
» v první fázi schvalovány všechny části strategie s výjimkou Akčního plánu (včetně Finančního
plánu a Plánu indikátorů v MS) ze strany MMR–ORP
» Akční plán by byl vytvořen a schválen později na základě znalosti finální podoby programů,
schvalován ŘO
» "nezávislé" programové rámce v rámci procesu hodnocení a schvalování SCLLD, později
změn SCLLD

CLLD 21+
Zástupce NS MAS ČR

Různé

Plnění usnesení z posledního zasedání Komory

Plnění usnesení
Usnesení Národní stálé konference č. NSK-14/2018

Národní stálá konference
I. vyzývá MAS, aby důsledně dbaly během celého programového období 2014–2020 na dodržování podmínek standardizace
místních akčních skupin, a předcházely tak sankcím vyplývajícím z porušení podmínek standardizace,
II. doporučuje MAS, aby se při hodnocení projektů řídily postupy popsanými v materiálu „Vhodné postupy pro vyloučení
střetu zájmů při hodnocení MAS”.
Plněno částečně

l. Lze konstatovat, že většina MAS průběžně dbá na dodržování podmínek standardizace MAS. Plnohodnotně bude možné
plnění usnesení ve vztahu k bodu I. vyhodnotit až ke konci současného programového období.
II. Plnění usnesení zatím nelze plnohodnotně vyhodnotit.

Plnění usnesení
Usnesení Národní stálé konference č. NSK-15/2018

Národní stálá konference
I. doporučuje MMR–ORP, ŘO a NS MAS ČR udržovat intenzivní společný dialog na téma implementace CLLD v programovém
období 2021+.

Plněno průběžně
MMR–ORP, ŘO a NS MAS ČR ve vztahu k přípravě implementace CLLD v programovém období 2021+ udržují čilý společný
dialog. Tento je zaštítěn jednáními Operativní pracovní skupiny pro CLLD, tzv. Platformy CLLD. Přibližně jednou měsíčně se
uskutečňují jednání Platformy CLLD, která jsou tematicky zaměřena na podobu CLLD po roce 2020. První z těchto jednání
proběhlo již v prosinci 2018, do 30. 5. 2019 se uskutečnilo 5 jednání.

Navrhovaná usnesení

Usnesení NSK-XX/2019
Národní stálá konference
I.

vyzývá MAS, aby podaly evaluační zprávy z mid-term evaluací realizace strategií
CLLD na MMR–ORP nejpozději k 30. 6. 2019, a doporučuje, aby nenechávaly
podání evaluačních zpráv na poslední chvíli.

Shrnutí závěrů
David Koppitz

Další program – návštěva Arcibiskupského paláce

17.00 odchod od hotelu
1. prohlídka od 17:30
2. prohlídka od 17:40

Další program
» Registrace 9:00 Společná
– 9:30 večeře

1. den jednání – 30. května 2019
19:00 – 22:00

Další program
Plenární
» Registrace
9:00zasedání
– 9:30 – 31. května 2019
Registrace sál
9:00 – 9:30

Jednání
9:30 – 14:00

Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

