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Období 2014–2020: Sdělení ŘO IROP

• V srpnu 2020 zaslán MAS dopis ohledně krácení alokací SCLLD v roce 2020

a podmínek pro vyhlašování zbytkové alokace

» K 31. 10. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem předložených žádostí
do výzev MAS (budou brány v potaz všechny stavy projektů, tedy včetně negativních)

» K 31. 12. 2020 bude ze strany ŘO IROP posuzován objem žádostí v pozitivních

stavech

» Krácená alokace bude přerozdělena těm MAS, které letošní limit ve výši 55,44 %

splní v objemu vyčerpaných prostředků (tzn. proplacené ŽoP) k 31. 10. 2020

» Vyhlašování výzev MAS bude umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby i příjem

žádostí byl ukončen do konce roku 2021

» Minimální částka celkových způsobilých výdajů (CZV), na kterou bude moct být výzva

MAS vyhlášena, bude činit 500.000 Kč



Období 2014–2020: Sdělení ŘO IROP

• Změny SCLLD – podmínky:

» Přesuny alokace mezi jednotlivými opatřeními musí přispět ke konečné alokaci

na jednom opatření min. 500 000 Kč (CZV).

» Pokud nebude limit naplněn, musí MAS čekat, až se "uspoří" další prostředky,

a pak to dát do jedné výzvy. Nelze vyhlašovat výzvu s nižší alokací

» Výjimkou je situace, kdy se bude jednat o změnu související s podporou

náhradního/hraničního projektu. V tomto případě nebude změna SCLLD

limitována výší CZV, ale omezí se to tím, že tu změnu může MAS udělat pouze

před předáním projektů na ZoZ, další změny už nebude možné provést

• viz úprava v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci CLLD,

verze 1.4 platná od 24. 7. 2020 a účinná od 1. 9. 2020



Číslo strategie MAS Strategie MAS Kraj

Objem 

prostředků ve 

výzvách MAS 

(v %)

Objem 

prostředků v 

předložených 

projektech (v 

%)
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ŽoP (čerpání) 
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CLLD_15_01_069 MAS Znojemské vinařství, z.s. Jihomoravský 110% 90% 67% 43% 3%

CLLD_15_01_227 MAS Bobrava, z.s. Jihomoravský 151% 106% 99% 99% 22%

CLLD_15_01_229 MAS Moravský kras z.s. Jihomoravský 135% 126% 93% 69% 36%

CLLD_15_01_259 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Jihomoravský 115% 125% 83% 48% 46%

CLLD_15_01_281 Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Jihomoravský 100% 104% 70% 52% 45%

CLLD_16_01_015 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. Jihomoravský 94% 118% 95% 12% 0%

CLLD_16_01_029 Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s. Jihomoravský 143% 149% 103% 89% 16%

CLLD_16_01_060 Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. Jihomoravský 208% 113% 68% 57% 15%

CLLD_16_01_070 Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. Jihomoravský 113% 116% 106% 82% 38%

CLLD_16_01_079 Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Jihomoravský 131% 69% 64% 54% 5%

CLLD_16_01_090 MAS Strážnicko, z.s. Jihomoravský 104% 86% 55% 43% 6%

Černá - objem vyhlášených prostředků ve výzvách pokrývá výši 55,44 %

Červená – objem předložených projektů pokrývá výši 55,44 %

Oranžová – objem předložených projektů  (v pozitivních stavech) pokrývá 

výši 55,44 %

Modrá – objem realizovaných projektů pokrývá výši 55,44 %

Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 55,44 %

Identifikační údaje Místní akční skupiny

Období 2014–2020: Čísla v PR IROP (SC 4.1)



Číslo strategie MAS Strategie MAS Kraj
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CLLD_16_01_096 MAS Partnerství venkova, z. s. Jihomoravský 287% 34% 24% 24% 0%

CLLD_16_01_157 MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Jihomoravský 89% 52% 41% 29% 0%

CLLD_16_02_002 MAS Hrušovansko, z. s. Jihomoravský 146% 91% 60% 29% 0%

CLLD_16_02_015 MAS Hustopečsko, z. s. Jihomoravský 139% 63% 32% 0% 0%

CLLD_16_02_019 MAS Vyškovsko, z.s. Jihomoravský 131% 106% 87% 52% 12%

CLLD_16_02_112 MAS Mikulovsko o.p.s. Jihomoravský 0% 0% 0% 0% 0%

CLLD_17_03_001 MAS Slavkovské bojiště, z.s. Jihomoravský 159% 99% 97% 57% 28%

Černá - objem vyhlášených prostředků ve výzvách pokrývá výši 55,44 %

Červená – objem předložených projektů pokrývá výši 55,44 %

Oranžová – objem předložených projektů  (v pozitivních stavech) pokrývá 

výši 55,44 %

Modrá – objem realizovaných projektů pokrývá výši 55,44 %

Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 55,44 %

Identifikační údaje Místní akční skupiny

Období 2014–2020: Čísla v PR IROP (SC 4.1)



Období 2014–2020: Čísla v PR IROP (SC 4.2)

Alokace celkem v právních 

aktech (v Kč, podíl EU)

Celkem proplaceno 

(v Kč, podíl EU)

Zbývá proplatit 

(v Kč, podíl EU)

225 404 474,82 84 854 425,39 140 550 049,43

• Jednotlivé MAS na vyžádání



CLLD 21+ a podpora provozu MAS

• Kapacitní nároky na fungování MAS

• Objem alokace z OPTP

• Další EU zdroje

• Míra podpory EU (70/55/40 85/70/40)

• Spolufinancování ze SR

• Regionální diferenciace podpory

• Podpora projektů NS MAS ČR



CLLD 21+ a kontrola dodržování standardů MAS

• Metodické stanovisko č. 12 k MPIN (březen 2020)

• MS č. 12 již promítnuto do návrhu MP INRAP 2021–27, drobné úpravy textu

• Příjem žádostí 25. 5. až 30. 9. 2020

• Podáno 44 žádostí, vráceno 19, schváleny 3 (2 žádosti po druhé úpravě, 1 po 

třetí)

• FAQ Metodické a Technické rozeslány a zveřejněny na stránkách NS MAS 

ČR v červenci 2020

• Využijte např. pro správné vyplňování žádostí a mazání údajů



CLLD 21+ a kontrola dodržování standardů MAS

• Čestné prohlášení – není nutno dokládat v listinné podobě (scan) – text 

obsažen v žádosti v ISKP14+, jeho odsouhlasení se potvrzuje zaškrtnutím 

příslušného pole a podepisuje se zároveň s žádostí el. podpisem

• Plná moc – v případě, že žádost nepodává statutární zástupce příslušné 

právnické osoby, ale jím pověřená osoba, dokládá se v příloze žádosti kopie 

podepsané plné moci, případně elektronicky podepsaná plná moc 

• Zájmové skupiny nemusí být vymezeny ve stanovách/statutu, ale 

stanovy/statut by měly určit, který orgán je oprávněn je vymezit, příp. změnit. 

Pro případ změny je vhodné tuto kompetenci do listin doplnit

• Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD – nemůže být partner MAS v 

povinném orgánu (kontrola)



CLLD 21+ a kontrola dodržování standardů MAS

• Pravidlo zastoupení VS a SS nemusí být dodrženo při složení nejvyššího 

orgánu (počet členů), ale pouze při jeho rozhodování (poměr mandátů)

• MS č. 12 k MPIN stanoví požadavky na informace, které mají být zveřejněny 

na webových stránkách MAS, včetně archivu (aktuálně programové období 

2014–2020) 

• Zde často chybí archiv dokumentů, nebo není kompletní, chybí jednací 

řády, seznam zájmových skupin 



CLLD 21+ a strategie CLLD

• MS č. 12 k MPIN

• Jednodušší SCLLD

• Koncepční část vs. Akční plán (načasování, schvalovatelé, vazba)

• Metodická podpora (tým mentorů NS MAS ČR proškolen, Šablona SCLLD, 

vazba SCLLD na SRR ČR 21+)

• Začneme asi v listopadu 2020







Děkuji za pozornost.


