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Vážený pane ministře, 

obracím se na Vás touto cestou ve věci implementace integrovaných Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) místními akčními skupinami (MAS) v Jihomoravském kraji (JMK). Proces 
schvalování a samotné implementace SCLLD je již od počátku současného programového období 
předmětem diskuzí všech úrovní veřejné správy, což vypovídá o závažnosti celé problematiky. 
Zajištění, aby byly SCLLD v co nejkratším termínu plně využívaným a efektivním nástrojem rozvoje 
území, je v současné době jednou z priorit Jihomoravského kraje.  

Dovolte mi proto představit závěry z jednání koordinační skupiny CLLD v Operačním programu Životní 
prostředí (OP ŽP). Jedná se o doporučené návrhy na úpravu využití a rozšíření čerpání alokace MAS 
ČR pro čerpání SCLLD v oblasti životního prostředí: 

 Inovovat opatření CLLD v rámci prioritní osy 4: 

o specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu - likvidace invazivních druhů:  

 nevyčerpané (nezazávazkované) prostředky přesunout do opatření CLLD 

o specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.2: Vytváření, 
regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a strukturu:  

 zvážit použití dnes již i v EU zakazovaného Roundapu, dále rozšířit návrh 
likvidace – na místě výskytu invazních rostlin provést okamžitou 
následnou výsadbu biotopově vhodných dřevin o sadbové výšce min. 2m 
(přesahující cca invazivní porost), 

 změnit výši podpory z původní formulace „A.5.1.2.3 Forma a výše 
podpory Podpora v rámci specifického cíle 4.3 – výsadby v rámci nástroje 
CLLD - bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního 
rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. V 
souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce 
podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 %" na podporu 95% a 
spoluúčast 5%,   

 přidat možnost doplňující aktivity „realizace doprovodných protierozních 
a vodu zadržujících opatření v místě výsadby (terénní úpravy upravující 
zadržení půdy a vody v ploše) v rozsahu nevyžadujícím stavební souhlas“, 

 původní formulaci bodu A.5.1.2.4 Kritéria přijatelnosti: „Projekt je 
realizován na území ZCHÚ (NP, CHKO) a zároveň území MAS" změnit na: 
„Projekt je realizován na území MAS", to znamená rozšířit aplikaci CLLD v 
OPŽP pro všechny zájemce z řad MAS, nikoliv pouze MAS na území ZCHÚ. 
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 navrhnout řešení, jak a kdy by noví zájemci mohli upravit své strategie 
CLLD a v jakém termínu by byla výzva pro nové zájemce. 

 náměty na další úpravy:  

o pro usnadnění realizace projektů, snížení vysokého počtu projektů a jejich 
koncentraci do menšího počtu plošně větších (nejlépe krajských) projektů, 
navrhujeme jednu z následujících variant: 

 systém projektů spolupráce více MAS, v sestavě "Koordinační MAS" 
(garant projektu, odpovědný za realizaci) a "Partnerské MAS" (partneři 
projektu s finančním podílem, odpovědní za dílčí části projektu). Při 12 
zapojených krajích by průměrná výše takovýchto projektů spolupráce 
byla cca 25 mil. Kč.  

Navrhované termíny: příprava 2018, realizace  2019 - 2021 (3 roky). 

Výhody: malý počet projektů, snadnější kontrola i metodické řízení ze 
strany AOPK, snadnější koordinace výsadeb na hranicích jednotlivých 
MAS 

 jiná vhodná forma zastřešujícího projektu – tzv. „umbrella scheme“ 
jakoby grantového schématu, což obecná nařízení EU umožnují. 

 další náměty k využití CLLD v OP ŽP:  

o animace v území pro další témata čerpání podpor, např.: retence vody v území a boj s 
povodněmi/suchem, kotlíkové dotace, odpady, energetika, udržitelná mobilita a další 
dotační programy pro CLLD mimo specifický cíl 4. 

Vážený pane ministře, rád bych Vás požádal o zvážení navržených podnětů a jejich zohlednění při 
úpravě programových dokumentů. Jsem si vědom skutečnosti, že nastavení podmínek čerpání 
finančních prostředků je komplikovanou záležitostí, o to víc cítím potřebu vyhovět požadavkům 
žadatelů. Zároveň si také uvědomuji fakt, že potřeby obcí, dobrovolných svazků obcí a v nich žijících 
obyvatel podléhají kontinuálním změnám, jež je pro zajištění dalšího úspěšného rozvoje území třeba 
reflektovat. S ohledem na tento cíl si velmi cením možnosti vést tento dialog nad potřebami 
Jihomoravského kraje a těším se na další spolupráci. 

S pozdravem 

 

Vážený pan 
Mgr. Richard Brabec 
ministr 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 
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