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NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE 

 

 

 

 

PLNĚNÍ USNESENÍ 

Z 9. ZASEDÁNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zasedání: 15. březen 2018 

Místo:  Jindřichův Hradec 

 

 

Je povinností příjemce vyhodnotit rizika přijímaných doporučení pro jejich realizaci. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2018  

Věc: Stav přípravy návrhové části SRR21+ 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí aktuální verzi návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-2/2018  

Věc: Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po roce 2020, 

 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-3/2018  

Věc: Stav implementace ITI a IPRÚ 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů 

na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně informace 

od řídicích orgánů. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-4/2018  

Věc: Stav implementace SCLLD 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o ukončení hodnocení a schvalování žádostí o podporu strategií 

Komunitně vedeného místního rozvoje, 

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-5/2018  

Věc: Změny strategií CLLD 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá MAS, aby se zodpovědně připravily na změny strategií CLLD související s rozšířením 

aktivit pro CLLD v OP ŽP a aby příslušné žádosti o změnu podaly do 31. 5. 2018, 

II. vyzývá MAS, aby žádosti o změnu strategií CLLD v případě jakýchkoliv nejasností před 

podáním konzultovaly s příslušnými ŘO, a tím přispěly ke snížení počtu případů, kdy je 

žádosti nutné vracet k úpravě/doplnění. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno částečně 

I. Velká část MAS ponechala podání žádosti o rozšíření aktivit v programovém rámci OP ŽP na 

konec stanoveného termínu, čímž došlo k přetížení administrativních kapacit na úrovni 

MMR–ORP a ŘO OP ŽP. 

II. Žádosti o změnu směřované na ŘO IROP často opomíjí napravení nedostatků vyplývající 

z přílohy č. 3 akceptačního dopisu a žádostem o podstatné změny často chybí dostatečná 

argumentace. Některé MAS dle ŘO PRV nekonzultují své žádosti o změnu strategií CLLD, 

proto je i nadále někdy nutné žádosti vracet. Dle ŘO OPZ většinou MAS připravované změny 

konzultují. Dle ŘO OPŽP své žádosti o změnu konzultovala s AOPK ČR více než polovina 

MAS. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-6/2018 

Věc: Konzultace výzev MAS 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které doposud nekonzultovaly své výzvy s řídicími orgány, resp. se SZIF 

v případě PRV, příp. ještě nezaslaly ŘO IROP své interní postupy k připomínkám, aby zajistily 

řádné čerpání finančních prostředků v souladu s finančním plánem svých strategií a plnění 

stanovených milníků, a to tím, že zintenzivní animaci území, urychlí proces vyhlašování 

výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů a zajistí plnou podporu koncovým 

žadatelům. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno částečně 

ŘO IROP eviduje k 31. květnu 2018 5 místních akčních skupin, které nezaslaly k připomínkám 

své interní postupy, jež jsou podmínkou pro vyhlášení výzvy v IROP. ŘO IROP zároveň eviduje 

případy, kdy jsou výzvy vyhlašovány a ukončeny bez předložených žádostí o podporu, 

případně jsou výzvy prodlužovány, protože projekty v území nejsou v termínech pro 

předložení připraveny. ŘO IROP doporučuje výzvy lépe časově cílit dle připravenosti 

příslušného území a zesílit animační činnost MAS v těchto územích. 

Dle ŘO PRV některé MAS do 30. května 2018 nekonzultovaly své výzvy se SZIF. K uvedenému 

datu navíc čtyři MAS neprovedly požadovanou změnu strategie, bez které nemohou vyhlásit 

výzvu. 

Tzv. „spící“ MAS, které neregistrovaly výzvu v OPZ, byly vyzvány dopisem ŘO OPZ k prezentaci 

kroků, které činí v území, a plánu aktivit, a to v termínu do konce 31. května 2018. Jednalo se 

o 9 MAS ze 151 podpořených v rámci OPZ.  

ŘO OPŽP eviduje narůstající počet vyhlašovaných výzev MAS v programovém rámci OPŽP. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-7/2018 

Věc: Plnění finančních milníků SCLLD 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních milníků u Strategií CLLD 

s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a spuštění implementace v důsledku 

dlouhých lhůt na straně těchto ŘO. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Průběžně plněno 

ŘO IROP nastavil požadavky na plnění finančních milníků v souladu s požadavky na plnění 

milníků Programového dokumentu IROP v Prioritní ose 4. K 31. květnu 2018 má ŘO IROP 

zpracovanou revizi Programového dokumentu IROP, která byla předložena a schválena 

Monitorovacím výborem IROP dne 16. května 2018, jejímž předmětem je i snížení 

požadavku na plnění finančních milníků v Prioritní ose 4. Dle výsledků jednání, včetně 

diskuse s Evropskou komisí, kde nelze předjímat výsledek, bude ŘO IROP se zástupci NS 

MAS projednávat proces hodnocení plnění finančních milníků u integrovaných strategií 

CLLD. V tuto chvíli je za součinnosti MAS vyvíjeno maximální úsilí, aby finanční milníky 

vyplývající z jednotlivých integrovaných strategií CLLD byly naplněny v co nejvyšší míře. 

ŘO PRV pravidla pro změny strategií včetně milníků a sankcí diskutuje i se zástupci nositelů 

v rámci pracovní skupiny TPS LEADER. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-8/2018  

Věc: Prověření možností zjednodušení administrace CLLD 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje ŘO prověřit možnosti aplikace nových legislativních podmínek EU 

pro zjednodušenou administraci ve vztahu k CLLD, zejména umbrella projects, draft budget, 

simplified cost options. 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Splněno 

Možnosti zjednodušení implementace CLLD byly ze strany ŘO prověřeny, nicméně ŘO 

budou dostupné možnosti nadále monitorovat a zvažovat jejich aplikaci v rámci příslušných 

programů. 

ŘO IROP jmenovitě prověřil možnost aplikace simplified cost options na nastavení 

podmínek a pravidel 6. výzvy ŘO IROP na podporu provozních činností a animace MAS. 

V současně zavedeném systému by se jednalo o časově a administrativně náročný proces 

na straně poskytovatele a znemožnění doposud zavedeného průběžného financování, které 

je pro MAS prioritou. Vzhledem k pokročilejší fázi projektů MAS ve SC 4.2 by nové postupy 

nepřinesly efektivnější administraci těchto projektů. ŘO IROP však do současné revize 

pravidel pro 6. výzvu zapracoval zjednodušené postupy, které lze již nyní v projektech MAS 

aplikovat. ŘO IROP bude dále prověřovat možnosti zjednodušení postupů směrem 

k budoucímu p. o. 

ŘO PRV možnosti zjednodušení prověřuje a konzultuje vhodnost a účelnost jejich aplikace 

do Pravidel v rámci pracovní skupiny TPS LEADER. 

ŘO OPZ uplatňuje metody zjednodušeného vykazování (nepřímé náklady) a průběžně 

ověřuje jejich možnosti. 

ŘO OPŽP projednával s NS MAS problematiku umbrella projects.  
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-9/2018 

Věc: Příklady přínosu metody CLLD 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá ŘO a NS MAS ke spolupráci na vyhledávání a prezentaci příkladů přínosu metody 

CLLD. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

Průběžně plněno 

ŘO OPZ prezentuje příklady přínosu metody CLLD ve svém časopisu OPZOR, také připravuje 

evaluaci zahrnující případové studie na dobrou praxi projektů. 

ŘO IROP momentálně své kapacity přednostně věnuje samotné implementaci nástroje CLLD 

a administrativním krokům, které s ní souvisí. Předpokládá, že mapování přidané hodnoty 

CLLD bude součástí mid-term evaluace realizace strategií CLLD. 

Vzhledem k fázi implementace CLLD v OPŽP není podle příslušného ŘO v této chvíli 

smysluplné vyhledávání příkladů přínosu metody CLLD, které by byly výsledkem realizace 

CLLD v rámci OPŽP. 

ŘO PRV příklady dobré praxe včetně přínosů nástroje CLLD  prezentuje prostřednictvím 

Celostátní sítě pro venkov. Jedná se zejména o propagační akce a informační materiály, 

např. LEADERfest v Rožnově pod Radhoštěm či brožuru „Místní akční skupiny ve 

Středočeském kraji“. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-10/2018 

Věc: CLLD v programovém období po roce 2020 

 

Národní stálá konference  

 

I. vyzývá MMR a jednotlivé ŘO k dalšímu využití nástroje CLLD/LEADER a využití 

multifondového přístupu v programovém období po roce 2020. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Plněno průběžně 

MMR ve svých pozicích deklaruje vůli po roce 2020 využívat nástroj CLLD v ČR, přičemž 

usiluje o zachování jeho multifondového financování. Návrhy nařízení pro evropské fondy 

ostatně potvrdily, že stejná vůle existuje i na úrovni EK. Plnění usnesení bude možné plně 

zhodnotit až v příštím programovém období. 
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