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Strategie CLLD JMK 

Aktuální situace   

RSK 23.9.2016 

Stav administrace žádosti 

SCLLD 

týden 

37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 

podáno 181 180 180 180 180 179 179 179 178 177 177 

provedeno hodnocení FN + P 

180                     

žádosti ve stavu vráceno 

žadatelům k opravě po 

hodnocení FN+P  
24                     

žádosti odeslané do fáze 

věcného hodnocení 
116 110 105 98 94 88 84 80 77 74 70 

vráceno do 2. kola věcného 

hodnocení 41 36 33 31 23 17 15 11 10 5 4 

vráceno do 3. Kola věcného 

hodnocení 1 1 1                 

počet žádostí u hodnotitelů 

18                     

ukončena administrace 

9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 

schváleno (podmínky splněny) 

3 3 3 3 3             

vydán akceptační dopis 

3 3 3 3 2 2 2 2 2     
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Analýza stavu SCLLD MAS JMK 
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Fáze hodnocení strategie MAS 

Nepodáno 1 

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 7 

Věcné hodnocení 10 

Schválená strategie 0 

Fáze hodnocení režie MAS 

Nepodáno 5 

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 13 

Věcné hodnocení 0 

Schválená žádost 0 

Fáze hodnocení  SCLLD JMK a režií 
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Zkušenosti MAS JMK 
MAS, které podávaly strategie k hodnocení mezi prvními, mají nyní v rámci procesu 
hodnocení nejvíce připomínek ŘO; 

problémy s vypořádáním připomínek vznikají také v důsledku rozdílných názorů 
hodnotitelů nebo jejich příliš obecným vyjádřením; 

byly zaznamenány i připomínky, které nevycházely z MPIN ani jiného 
doporučujícího dokumentu;   

postupné změny strategií a striktní přístup hodnotitelů (vede k nutnosti 
přizpůsobovat finanční plány a indikátory očekávání ŘO, bez ohledu na potřeby a 
podmínky v území);  

k pozitivnímu výhledu směrem k brzkému začátku realizace SCLLD nepřispívá ani 
zatím nefungující administrační prostředí v MS 2014 +; 

proces hodnocení SCLLD a správy s ním spojené (nehledě na nepředvídatelný 
termín začátku realizací SCLLS MAS) vede také ke snižování důvěryhodnosti 
MAS mezi aktéry v jejich územích; 

zaměstnanci ŘO se snaží vyjít MASkám vstříc např. možností vyžádat si předběžné 
hodnocení (neoficiální chybník); vstřícností při konzultacích, možná konzultace 
konkrétního problému.  

Žádosti o režie: 

Základní problémy – etapa nesmí skončit před vydáním právního aktu => stahování 
žádostí. Vzhledem k průtahům v hodnocení SCLLD není možné v žádosti o režie 
správně nastavit indikátor 9 35 08 (Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS), před 
schválením strategie. MAS se obávají tak definice: „nenaplnění či překročení 
hodnoty indikátoru může vést ke krácení či nevyplacení dotace“. 
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SCLLD na úrovni EU 

Nedodržování Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 1303/2013 ze strany MMR,  

 tedy ministerstva odpovědného za čerpání 
 prostředků z ESI fondů,  

 pak ve svém důsledku může vést k zastavení celé 
 podpory pro ČR, dokud nedojde k nápravě. 

Komise pak může v souladu s čl. 142, odst. 1, písm. 
a) (nedodržení lhůty pro výběr strategií), a rovněž tak i 
písm. d) (existují závažné nedostatky v kvalitě a 
spolehlivosti monitorovacího systému) zastavit 
členskému státu platby.  
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MAS JMK navrhují 
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Aby vzešel podnět RSK na MMR,  

aby se  na blížící NSK zodpovídalo z procesu hodnoceni 
Strategii CLLD a to z úrovně ministryně (nikoliv např. 
naměstkyně Dostalové, kterou v průběhu předvolební 
kampaně zastupuje reditel Koppitz), 

aby  přispělo k podpoře pozitivní atmosféry kolem CLLD a 
vytváření  důvěry v MAS, 

aby se  snažilo se maximálně zohlednilo specifika regionu 
a jím způsobené při vyhodnocování plnění milníků, 

aby hodnotitelé ustoupili od někdy nesmyslných požadavků a 
aby se začalo se strategiemi pracovat jako se strategiemi a 
ne jako s šablonovými projekty!  

Aktuální situace  MAP 

 Fakta MAP JMK 

21 ORP 

15x nositelem MAS 

18 již zahájilo realizaci 

10x právní akt 

 5x zálohová platba 
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Nějvětší překážky při realizaci MAP 
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Průtahy v hodnocení žádostí - nedodržování lhůt ze strany 
poskytovatele.  

Nejednotnost metodického prostředí pro MAP - nejednoznačnost 
koordinace mezi MŠMT a MMR. 

Koncepční využití MAP - ačkoliv již probíhá tvorba místních akčních 
plánů, není ze strany MŠMT a MMR blíže specifikováno, jak budou tyto 
dokumenty dále využívány a jaké výzvy OP VVV a IROP ovlivní.  

Role NIDV - až nyní přichází NIDV, resp. jejich krajské centrum s nabídkou 
podpory, přičemž první webináře mají být koncem tohoto roku. Tedy 
v době, kdy se většina projektů bude blížit polovině realizace.  

IS KP14+, téměř všichni žadatelé/příjemci se setkali ať už s dílčími či 
dočasnými nefunkčnostmi, ale i se zásadními nedostatky informačního 
systému pro správu projektových žádostí/projektů v realizaci. 

 

MAS JMK doporučují 

Vyvinout tlak na dotčené instituce, aby zvýšily 
prioritu řešení výše uvedených překážek, protože 
by v opačném případě mohlo dojít k zániku původní 
myšlenky MAP, tedy vyhodnocování potřeb na 
místní úrovni, což je koncept, který je obzvláště 
místním akčním skupinám vlastní. 

Akcelerovat avizovanou metodickou podporu 
žadatelům a přispět např. metodickými listy či 
doporučujícími příklady pro zpracování aktivit škol a 
aktivit spolupráce v rámci akčního plánu MAP. 
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Děkuji za pozornost! 

 

 

 

 

 

 Anna Čarková 

 předsedkyně KS NS MAS JMK 

 e annacarkova@centrum.cz 

 t  +420 774 664 698 

12. září 2014 www.nsmascr.cz 

11 

mailto:annacarkova@centrum.cz

