
      

Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů 
 
 

1. Identifikace 
 

Identifikační číslo zprávy CLLD/01 

Integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj 

 

2. Sledované období  
 

Sledované období od 21. 07. 2016
1
 

Sledované období do 31. 12. 2016 

 

3. Stav 
 

Stav Nerelevantní 

 

4. Finanční plán 
 

Finanční plán Viz Přílohu č. 1 

 
 

5. Popis realizace integrovaného nástroje 
 

Popis pokroku v realizaci za 
sledované období 

Česká republika se v Dohodě o partnerství zavázala k realizaci 
Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD). Základní rámec pro implementaci těchto integrovaných 
nástrojů vytváří Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 
(dále též Obecné nařízení). ČR se také rozhodla pro využití specifického 
národního integrovaného nástroje Integrované plány rozvoje území 
(IPRÚ), který podpoří rozvoj regionálně významných městských center. 

Dle Obecného nařízení je Komunitně vedený místní rozvoj vždy 
podporován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), přičemž díky integrovanému charakteru nástroje může být 
podpora poskytnuta i z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského námořního 
a rybářského fondu (ENRF). V ČR je v programovém období 2014–2020 
realizace CLLD podpořena finančními prostředky z EZFRV, EFRR a ESF, 
a to prostřednictvím čtyř programů – Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV), OP 
Zaměstnanost (OP Z) a OP Životní prostředí (OP ŽP). 

Územní rozměr (dimenze) implementace CLLD stanoví, že Komunitně 
vedený místní rozvoj je v programovém období 2014–2020 v ČR využíván 
ve venkovském území, konkrétně v tzv. území místních akčních skupin 
(MAS) tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, 
kde maximální populační velikost území MAS nepřekročí hranici 100 000 
obyvatel a není menší než 10 000 obyvatel. Sídelní struktura ČR je značně 
roztříštěna, přičemž se specifickou sídelní strukturou a postavením 

                                                                 
1
 S ohledem na skutečnost, že zpráva CLLD/01 představuje první zprávu o pokroku implementace Komunitně 

vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2014–2020 v ČR, podává zpráva i informace 
vztahující se k období předcházejícímu sledovanému období (jehož začátek je stanoven jako den následující 
po dni splnění podmínek věcného hodnocení u první strategie CLLD). Zpráva tak podává komplexnější obraz 
o implementaci CLLD. 



      

venkova v ČR souvisí i velký zájem o vytváření místních akčních skupin 
(prostřednictvím kterých je CLLD v jednotlivých regionech realizován) 
a implementaci nástroje CLLD v rámci území státu. 

Podle Obecného nařízení se CLLD realizuje na základě schválených 
integrovaných a víceodvětvových rozvojových strategií zaměřených 
na dotyčné území MAS. Potřebu realizace integrovaného nástroje 
zaměřeného na rozvoj venkova v ČR potvrdil velký zájem MAS o podporu 
strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), přičemž až 179 
ze 180 standardizovaných MAS působících v ČR požádalo prostřednictvím 
monitorovacího systému MS2014+ o podporu své strategie (jedna 
standardizovaná MAS nebude podle dostupných informací čerpat 
podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů). 

Žádosti o podporu strategie CLLD mohly MAS do konce sledovaného 
období podávat v rámci dvou výzev: 

 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně 
vedeného místního rozvoje byla vyhlášena 1. 8. 2015, přičemž 
příjem žádostí o podporu byl zahájen 1. 9. 2015 a ukončen 
31. 3. 2016 (doba příjmu žádostí byla prodloužena, původně měl 
být příjem žádostí ukončen 31. 12. 2015). Do první výzvy 
předložilo žádost o podporu SCLLD celkem 165 MAS. 

 Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně 
vedeného místního rozvoje č. 2 byla vyhlášena 11. 5. 2016, 
příjem žádostí o podporu byl zahájen téhož dne a ukončen 
31. 12. 2016 (doba příjmu žádostí byla dvakrát prodloužena, 
původně měl být příjem žádostí ukončen 29. 7. 2016). Do druhé 
výzvy bylo předloženo celkem 36 žádostí o podporu SCLLD. 

Do 31. 12. 2016 tak bylo do obou výzev podáno celkem 201 žádostí 
o podporu SCLLD, z toho bylo 22 žádostí podáno opakovaně místními 
akčními skupinami, jejichž první žádost byla zamítnuta (byla ukončena 
její administrace, tj. nesplnila podmínky hodnocení formálních náležitostí 
a přijatelnosti, nebo podmínky věcného hodnocení, případně byla 
stažena samotným žadatelem). 

Proces hodnocení/schvalování žádostí o podporu SCLLD, jež probíhá 
v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014–2020 (MPIN), byl ke konci sledovaného 
období přibližně ve své polovině. Žadatelé opakovaně vyjadřovali 
nespokojenost s rychlostí procesu hodnocení (viz též Popis problémů 
nastalých v průběhu realizace IN), ta byla nicméně podmíněna 
množstvím hodnocených dokumentů, metodickým nastavením procesu 
hodnocení, které bylo navrženo s cílem zajistit akceptovatelnou kvalitu 
schválených strategií, a v neposlední řadě schopností žadatelů podávat 
žádosti přijatelné kvality, resp. je upravovat dle požadavků řídicích 
orgánů.  

Schvalovací proces zpočátku zahrnoval dvě vlny věcného hodnocení, 
přičemž každé vlně věcného hodnocení předcházelo hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti, v rámci kterého mohla být žadateli 
žádost jednou vrácena k doplnění/přepracování. Ve druhé vlně věcného 
hodnocení již musela být žádost buď schválena, nebo zamítnuta. 
V průběhu hodnocení se nicméně ukázalo, že velký podíl žadatelů není 
schopen upravit žádost do akceptovatelné podoby v rámci dvou vln 
hodnocení a hrozilo, že velká část žádostí bude zamítnuta. To nebylo 
v zájmu žadatelů a ani řídicích orgánů programů, Ministerstvo pro místní 
rozvoj jako gestor nástroje CLLD na vzniklou situaci proto operativně 
reagovalo a k 15. 8. 2016 vešlo v účinnost Metodické stanovisko 



      

ministryně pro místní rozvoj č. 3 k MPIN, kterým se schvalovací proces 
rozšířil o třetí vlnu hodnocení (ta se skládá z třetí vlny hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti a třetí vlny věcného hodnocení). 
Třetí vlna hodnocení pochopitelně v relativním smyslu prodloužila celý 
schvalovací proces, nicméně byla vhodnějším řešením, než případné 
ukončení administrace velkého množství žádostí ve druhé vlně, které by 
musely být podány opakovaně a absolvovaly by celý proces hodnocení 
od začátku. 

Stav hodnocení/schvalování žádostí o podporu SCLLD byl k 31. 12. 2016 
následující: 

 Stav hodnocení žádostí podaných do první výzvy – ze 165 
podaných žádostí 15 žádostí nesplnilo podmínky první vlny 
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a jejich 
administrace byla ukončena. Zbývajících 150 žádostí bylo 
předáno do první vlny věcného hodnocení, přičemž poslední 
žádost z první výzvy byla do první vlny věcného hodnocení 
předána 28. 11. 2016.  
82 žádostí úspěšně absolvovalo druhou vlnu hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti a bylo předáno do druhé 
vlny věcného hodnocení, 41 žádostí bylo předáno již do třetí 
vlny věcného hodnocení. Dvě žádosti z první výzvy byly 
zamítnuty ve věcném hodnocení (jedna ve druhé vlně a jedna 
ve třetí vlně) a tři žádosti byly staženy samotnými žadateli (dvě 
po druhé vlně věcného hodnocení a jedna ve třetí vlně věcného 
hodnocení). Celkem tak byla ukončena administrace u 20 
žádostí z první výzvy (všechny žádosti byly opakovaně podány 
do druhé výzvy). Schváleno bylo 27 žádostí (žádosti splnily 
podmínky věcného hodnocení), pro 16 z nich již byly řídicími 
orgány vydány akceptační dopisy (AD). MAS se schválenými 
žádostmi o podporu SCLLD: 
 

- MAS 21, o.p.s. (vydány AD) 
- MAS Region Kunětické hory, z.s. (vydány AD) 
- MAS Holicko, o.p.s. (vydány AD) 
- MAS BRÁNA PÍSECKA, z.s. (vydány AD) 
- MAS Regionu Poodří, z.s. (vydány AD) 
- Společná CIDLINA, z.s. 
- Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (vydány AD) 
- Prostějov venkov, o.p.s. (vydány AD) 
- Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. (vydány AD) 
- Místní akční skupina Opavsko, z.s. (vydány AD) 
- MAS Moravská cesta, z.s. (vydány AD) 
- MAS Jablunkovsko, z.s. (vydány AD) 
- MAS Sokolovsko, o.p.s. (vydány AD) 
- MAS Dolnobřežansko, o.p.s. (vydány AD) 
- MAS Moravský kras, z.s. (vydány AD) 
- MAS POŠUMAVÍ, zapsaný spolek (vydány AD) 
- Lípa pro venkov, z.s. (vydány AD) 
- Hradecký venkov, o.p.s. 
- Havlíčkův kraj, o.p.s. 
- Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. 
- Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 
- MAS PODBRDSKO, z.s. 
- MAS Pobeskydí, z.s. 
- Královská stezka, o.p.s. 
- MAS Labské skály, z.s. 



      

- MAS Bohdanečsko, z.s. 
- MAS Broumovsko+, z.s. 

 

 Stav hodnocení žádostí podaných do druhé výzvy – z 36 
podaných žádostí bylo 22 žádostí podáno opakovaně (žádosti 
místních akčních skupin, jejichž první žádost byla zamítnuta, 
nebo byla stažena žadatelem), zbývajících 14 žádostí podaly 
MAS, které nepodaly žádost do první výzvy. Dvě žádosti 
nesplnily podmínky první vlny hodnocení formálních náležitostí 
a přijatelnosti a jejich administrace byla ukončena (obě žádosti 
byly podány opakovaně v rámci téže výzvy). 16 žádostí bylo 
předáno do první vlny věcného hodnocení a jedna žádost již 
do druhé vlny věcného hodnocení. 18 žádostí se ke konci 
sledovaného období nacházelo v první vlně hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti. Žádná žádost z druhé výzvy 
nebyla schválena. 

Proces schvalování/hodnocení žádostí o podporu SCLLD se ke konci 
sledovaného období nacházel přibližně ve své polovině, přičemž bude 
nadále řízen tak, aby byl v souladu s Obecným nařízením kompletně 
ukončen do konce roku 2017. 

Na podporu schválených SCLLD (resp. integrovaných projektů 
realizovaných v rámci SCLLD) byly ve sledovaném období postupně 
vyhlašovány výzvy řídicích orgánů OP. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy 
v rámci IROP (5 výzev), PRV (2 výzvy) a OP Z (1 výzva). Výzvy jsou 
průběžné a měly by pokrýt zbývající část programového období. Bližší 
informace o těchto výzvách lze nalézt v bodě 7 Plán výzev. V prvním 
čtvrtletí roku 2017 bude zahájen příjem žádostí v rámci dalších výzev ŘO 
IROP a ŘO OP ŽP.  

Již v roce 2015 byla vyhlášena výzva ŘO IROP Zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS ve specifickém cíli 4.2 IROP Posílení 
kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích 
a administrativních schopností MAS. K 31. 12. 2016 bylo ŘO IROP vydáno 
81 rozhodnutí o poskytnutí dotace na provoz MAS. Nárok na poskytnutí 
dotace mají MAS, jejichž žádost o podporu SCLLD je v první vlně věcného 
hodnocení hodnocena výrokem „Ano“ nebo „Ano s výhradou“.  

V návaznosti na výzvy ŘO připravovaly MAS se schválenými SCLLD výzvy 
MAS. V souvislosti s tím probíhala příprava interních postupů MAS pro 
jednotlivé programové rámce a jejich schvalování řídicími orgány. MAS 
definovaly i hodnotící kritéria pro opatření (fiche) programových rámců. 
Probíhala školení pracovníků MAS pro přípravu výzev MAS a hodnocení 
žádostí o podporu integrovaných projektů v systému CSSF14+. 
Ve sledovaném období bylo vyhlášeno celkem 18 výzev MAS, z toho 16 
v programovém rámci OP Z a 2 v programovém rámci PRV. Jelikož výzvy 
MAS byly vyhlašovány až na konci sledovaného období, nebyl v roce 
2016 finančně podpořen žádný integrovaný projekt (ačkoliv podle 
finančního plánu měly být podpořeny projekty v rámci operace PRV 
19.2.1) a nedošlo ani k plnění žádných indikátorů výstupu (viz přílohu 
č. 1 Finanční plán a přílohu č. 2 Indikátory). Výstupem dosud schválených 
integrovaných strategií by měl být např. vznik 18 sociálních podniků, 
posílení ekosystémové funkce krajiny v 7 lokalitách, podpora více než 
dvou stovek vzdělávacích zařízení nebo 90 kilometrů nových cyklostezek 
a cyklotras (více příloha č. 2 Indikátory). 

MMR, odbor regionální politiky (MMR–ORP), jako gestor integrovaných 
nástrojů vydalo v roce 2016 čtyři metodická stanoviska ministryně pro 



      

místní rozvoj k MPIN (č. 2, 3, 4 a 5). Nástroje CLLD se dotýkalo zejména 
metodické stanovisko č. 3, kterým se upravoval počet opakování (vln) 
věcného hodnocení žádostí o podporu SCLLD. Metodické stanovisko č. 3 
bylo původně účinné do 31. 12. 2016, jeho účinnost byla prodloužena 
do nejbližší aktualizace MPIN metodickým stanoviskem č. 5 účinným 
od 1. 1. 2017. Na konci roku 2016 byla formálně zahájena druhá 
komplexní aktualizace MPIN, která je zaměřena zejména na zapracování 
popisu technických řešení pro oblast monitorování (zpráva o plnění 
integrované strategie, zpráva o pokroku integrovaných nástrojů) 
a změnového řízení integrovaných strategií v monitorovacím systému 
MS2014+, zpřesnění postupů tzv. velké komise ŘO a na úpravu 
projektového cyklu integrovaných projektů dle podoby odsouhlasené EK. 

Jako podpora nositelům integrovaných strategií byl v roce 2016 zahájen 
projekt MEDUIN II (financovaný z OP Technická pomoc 2014–2020). Jeho 
součástí je organizace seminářů pro nositele (pro každý nástroj se v roce 
2016 uskutečnily dva semináře), poskytování expertní podpory 
a zabezpečení externích hodnotitelů integrovaných strategií. 

Popis problémů nastalých 
v průběhu realizace IN a 
rizikovost plnění/neplnění IN 

Jako významný problém, jenž byl ve sledovaném období spojen 
s implementací nástroje CLLD, a který představuje rizikový faktor 
z pohledu realizace integrovaného nástroje, resp. plnění jednotlivých 
integrovaných strategií, se jeví zdlouhavý proces hodnocení/schvalování 
žádostí o podporu SCLLD. Zdlouhavost procesu není dána tím, že by 
jednotlivé dílčí úkony spojené s hodnocením byly realizovány v pomalém 
tempu, dlouhé trvání procesu je spíš podmíněno jeho metodickým 
nastavením a poměrně velkým množstvím podaných žádostí. Zároveň je 
však nutno poznamenat, že proces je metodicky nastaven tak, aby byl 
časově co nejméně náročný a současně byla zachována kritická úroveň 
kvality schválených dokumentů. Pro zrychlení procesu hodnocení přijalo 
MMR–ORP několik opatření, mezi které lze zařadit přijetí nových 
interních pracovníků na oddělení podpory venkova, navýšení počtu 
externích hodnotitelů formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD, 
omezení prezenčního jednání velké komise ŘO (resp. nahrazení 
prezenčního jednání korespondenčním hlasováním) nebo přijetí 
metodického stanoviska č. 3 zavádějícího třetí vlnu hodnocení. V únoru 
2017 dojde k vydání dalšího metodického stanoviska, kterým bude 
zrušena povinnost jednání velké komise ŘO v případech, kdy jsou v rámci 
dané vlny věcného hodnocení všechna dílčí hodnocení relevantních ŘO 
rovna „Ano s výhradou“. 

Díky přijatým opatřením se zvýšila dynamika procesu hodnocení, proces 
je však stále zdlouhavější, než jsou očekávání většiny žadatelů. 
Znepokojení nad dlouhým trváním procesu vyjádřili i zástupci MAS, 
jejichž žádosti o podporu SCLLD již byly schváleny. Mezi faktory, které 
prodlužují proces hodnocení žádostí o podporu SCLLD, lze zařadit: 

- velký počet MAS v ČR, přičemž téměř všechny (179) plánují 
na svém území implementovat integrovaný nástroj CLLD 
a požádaly o podporu svých integrovaných strategií; 
některé MAS podaly žádost opakovaně (celkem bylo 
podáno 201 žádostí o podporu SCLLD), 

- nevyhovující kvalitu mnoha žádostí, která se odráží v delší 
době potřebné na provedení hodnocení, vyhotovení 
souvisejících protokolů a v opakovaném vracení žádostí 
o podporu SCLLD k úpravám a doplnění, 

- nedostatečnou reakci MAS na připomínky/požadavky 
MMR–ORP a ŘO na úpravu žádostí, která má za následek 
opakované vracení žádostí o podporu SCLLD žadatelům 



      

k dalšímu přepracování, 
- s výše uvedeným bodem souvisí i časté žádosti žadatelů 

o prodloužení lhůt (v některých případech i o měsíc) 
na doplnění/úpravu žádostí, 

- za méně významný faktor lze označit absenci metodického 
omezení rozsahu předkládaných strategií (jedná se 
o několika set stránkové dokumenty), 

- velký počet žádostí o podporu SCLLD byl podán 
v posledních dnech trvání výzev – to v následujících týdnech 
vytvořilo vysoké kapacitní nároky na hodnocení 
a administraci žádostí, 

- občasné technické problémy související s funkčností 
systému MS2014+. 

Rychlost procesu schvalování žádostí o podporu SCLLD musí být 
v následujícím roce maximalizována, jinak hrozí riziko nedodržení 
Obecného nařízení, podle kterého musí být proces schvalování SCLLD 
kompletně ukončen do konce roku 2017. Ustanovení Obecného nařízení 
je třeba přizpůsobit i případné vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí 
o podporu SCLLD (ke konci sledovaného období neexistovala potřeba 
vyhlašování dalších výzev, protože všechny MAS, které plánovaly podat 
žádost o podporu SCLLD, žádost již podaly). Zdlouhavý proces hodnocení 
dále zvyšuje riziko, že nedojde k plnění finančních plánů SCLLD (tento 
problém se projevil již v aktuálním monitorovacím období, viz přílohu 
č. 1 Finanční plán) a k plnění nastavených indikátorů, včetně milníku 
k 31. 12. 2018. Pozdní schvalování žádostí o podporu SCLLD také vyvolá 
potřebu častějších změn ve schválených strategiích, a tím větší 
administrativní zátěž spojenou se změnovým řízením na straně žadatelů 
i ŘO. Zdlouhavý proces hodnocení také může poškodit image MAS 
a snížit jejich důvěryhodnost u partnerů, čímž může dojít ke zpochybnění 
samotného konceptu místních akčních skupin a principů metody LEADER 
v ČR. Problémy tohoto typu již některé MAS avizovaly. Důsledkem ztráty 
důvěry partnerů může navíc být snížení počtu žádostí o podporu 
integrovaných projektů, resp. nižší počet podaných žádostí oproti 
původním předpokladům jednotlivých MAS (někteří žadatelé se raději 
rozhodnou pro realizaci individuálního projektu). Z časového hlediska 
bude větší tlak tvořen i na realizaci samotných projektů. Časově náročné 
schvalování žádostí o podporu SCLLD tak může v konečném důsledku 
ohrozit úspěšnost nástroje CLLD v programovém období 2014–2020 
v ČR. 

I přes nespokojenost s rychlostí procesu hodnocení nositelé SCLLD 
ve zprávách o plnění integrované strategie kladně hodnotí vstřícný 
přístup ŘO a MMR–ORP, pokud jde o poskytování konzultací a pomoc se 
zpracováním SCLLD. Někteří nositelé také pozitivně hodnotí zavedení 
třetího kola hodnocení. Nositelé negativně vnímají nedodržování lhůt pro 
věcné hodnocení ze strany ŘO, zejména ŘO PRV. Výhrady nositelů často 
směřují i ke skutečnosti, že požadavky ŘO na úpravu žádostí o podporu 
SCLLD se různí mezi jednotlivými vlnami věcného hodnocení. Z pohledu 
nositelů je také problematická nutnost detailního nastavení jednotlivých 
indikátorů. Nositelé rovněž negativně hodnotí skutečnost, že od podání 
žádostí o podporu SCLLD docházelo v čase ke změnám požadavků 
na zpracování strategií v návaznosti na vydání instrukcí pro MAS a dalších 
upřesňujících materiálů k programovým dokumentům. 

Po schválení žádostí o podporu SCLLD nositelé strategií pociťují jako 
problém zdlouhavý proces kontroly metodické správnosti výzev MAS 
a pomalé schvalování interních postupů a hodnotících kritérií 



      

v jednotlivých programových rámcích. V tomto směru je většinou kladně 
hodnocen ŘO OP Z (čemuž odpovídá i nejvyšší počet vyhlášených výzev 
MAS v rámci OP Z), nepříznivé reakce směřují zejména k ŘO IROP a ŘO 
PRV, zkušenosti jednotlivých nositelů se nicméně různí. Zdlouhavé 
schvalování interních postupů a hodnotících kritérií způsobuje další 
zpoždění procesu čerpání finanční podpory. Nositelé avizují, že 
vyhlašování výzev MAS do velké míry závisí kromě vlastních kapacit MAS 
i od flexibility a časové vytíženosti pracovníků ŘO, kteří jsou dosud 
vytíženi procesem schvalování žádostí o podporu SCLLD. Výhrady směřují 
i k pozdním termínům vyhlášení některých výzev ŘO (týká se IROP, OP 
ŽP). Nositelé v neposlední řadě upozorňují na existující nesoulad mezi 
požadavky na zpracování interních postupů a podmínkami pro 
standardizaci MAS. Požadavky ŘO na nastavení interních postupů MAS 
navíc nebyly známy v době tvorby strategií CLLD, často tak vzniká 
nesoulad mezi implementační částí SCLLD a schválenými interními 
postupy. Výsledkem zdržení schvalovacích procesů je i nedodržení 
předběžných harmonogramů výzev MAS. 

Zpoždění implementace je do jisté míry dáno i skutečností, že funkčnost 
monitorovacího systému (MS) MS2014+ není optimální. Již během 
procesu hodnocení a schvalování žádostí o podporu SCLLD zaznamenali 
nositelé určité zdržení podmíněné funkčností MS (kvůli technickým 
problémům např. nemohli neprodleně podat upravenou žádost, při 
úpravách žádosti docházelo k mizení dat a informací apod.).  

Negativně je hodnocena omezená funkčnost MS zejména z pohledu 
vyhlašování výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů, s čímž 
souvisí i potřeba školení pracovníků MAS pro práci v prostředí CSSF14+. 
Problematická je i absence (resp. zpoždění rozvoje) modulu pro změnové 
řízení integrovaných strategií (ISg) a modulu podávání zprávy o plnění ISg 
v MS. Specifikace zadání pro dodavatele systému MS2014+ na vytvoření 
zprávy o plnění ISg byla navázána na probíhající aktualizaci MPIN, kde 
byly přesně definovány jednotlivé datové položky. Účinnost 
aktualizované verze MPIN je stanovena na 1. května 2017, přičemž 
průběžně se pracuje na technickém řešení tak, aby byla funkce 
zprovozněna v červnu 2017 (další zprávy o plnění ISg by tedy již měly být 
předkládány prostřednictvím MS2014+). Pokud se týče podávání žádostí 
o změnu ISg, bylo zatím přistoupeno k dočasnému řešení, kdy nositelé 
podávají žádost o změnu prostřednictvím elektronicky podepsaného 
dokumentu, který zasílají interní depeší na MMR–ORP. Vzhledem 
k velkému počtu připomínek, které k návrhu administrace žádosti 
o změnu ISg obdrželo MMR–ORP ze strany ŘO v rámci aktualizace MPIN 
již koncem roku 2016, došlo k úpravě původní specifikace zadání pro 
dodavatele MS2014+. Po vyjasnění nejdůležitějších oblastí s ŘO by měl 
být modul změn spuštěn v dubnu 2017. Nedostatky MS2014+ z pohledu 
implementace nástroje CLLD (resp. IN obecně) by tak měly být z velké 
části odstraněny v průběhu dalšího monitorovacího období. 

Podle nositelů SCLLD představuje určité riziko i nepřipravenost 
koncových žadatelů, pokud jde o přípravu projektových žádostí. Toto 
riziko by měly prostřednictvím dostatečné podpory (animace) koncových 
žadatelů minimalizovat samotné MAS. 

MMR–ORP bude v zájmu minimalizace rizikových faktorů i v dalším 
monitorovacím období pokračovat v intenzivní metodické podpoře 
nositelů ISg. Bude se zasazovat o co největší přehlednost a jednotnost 
metodického prostředí, přičemž bude působit jako koordinátor 
a prostředník mezi nositeli ISg, jednotlivými řídicími orgány a složkami 
zajišťujícími provoz MS2014+. Za tímto účelem MMR–ORP zajišťuje 



      

za účasti všech relevantních partnerů činnost Operativní pracovní 
skupiny pro CLLD Národní stálé konference (tzv. Platforma k CLLD). 

Doporučení pro případnou 
změnu integrovaných strategií či 
systémové úpravy implementace 
IN 

Do konce následujícího monitorovacího období (do 31. 12. 2017) bude 
bezpodmínečně nutné ukončit proces schvalování žádostí o podporu 
SCLLD, v opačném případě dojde k nedodržení Obecného nařízení 
a výrazným potížím s implementací nástroje CLLD v ČR. Je nutné 
minimalizovat počet zamítnutých žádostí o podporu SCLLD, a to zejména 
prostřednictvím poskytování konzultací ze strany ŘO a MMR–ORP při 
úpravách žádostí žadateli. Národní síť MAS by měla zároveň apelovat 
na žadatele, aby možnost konzultací využívali v maximální míře. 
Nadměrná vytíženost pracovníků ŘO a MMR–ORP poskytováním 
konzultací by však mohla narušit plynulost procesu hodnocení, vhodné 
by proto bylo co nejrychlejší navýšení personálních kapacit 
na příslušných útvarech. Hodnocení žádostí o podporu SCLLD by se také 
mělo stát z pohledu dotčených institucí jednou z priorit. 

S ohledem na současnou situaci lze předpokládat, že ze strany nositelů 
ISg budou registrovány četné žádosti o změnu integrovaných strategií, 
přičemž se často bude jednat o podstatné změny, zejména změny 
finančního plánu. Změnové řízení proto bude nutné důsledně metodicky 
ukotvit a zajistit po technické a personální stránce na všech úrovních. 
V tomto směru již MMR–ORP provádí příslušná opatření (aktualizace 
MPIN, modul změn ISg v MS2014+). 

Další fáze implementace CLLD s sebou přinesou nové výzvy, na které 
bude nutné za spoluúčasti všech relevantních partnerů operativně 
reagovat. MMR–ORP proto musí posilovat svou koordinační roli 
v procesu implementace, přičemž základní platformu pro komunikaci 
partnerů by měla představovat již dnes spolehlivě fungující Platforma 
k CLLD a také šířeji zaměřená Národní stálá konference. Je třeba 
konstatovat, že velké množství problémů spojených s implementací CLLD 
se díky intenzivní vzájemné diskusi a vysokému nasazení partnerů 
podařilo vyřešit. 

MMR–ORP bude nadále vykonávat intenzivní metodickou činnost, a to 
jak prostřednictvím interních zaměstnanců, tak prostřednictvím 
externích expertů projektu MEDUIN II. V jeho rámci budou nadále 
organizovány semináře pro nositele ISg a bude jim poskytována expertní 
podpora. Ze strany MMR–ORP budou postupně zahájeny také evaluační 
aktivity, v současném programovém období se totiž zvyšuje důraz 
kladený na zjišťování přínosu intervencí z evropských strukturálních 
a investičních fondů. Všichni zúčastnění partneři by měli následně 
věnovat dostatečnou pozornost a úsilí prezentaci a propagaci přínosů, 
které měla implementace CLLD z pohledu rozvoje jednotlivých regionů 
ČR. 

 
 

6. Indikátory 
 

Indikátory Viz Přílohu č. 2 

 

 

 

 



      

7. Plán výzev  
 
Přehled výzev řídicích orgánů na podporu integrovaných projektů realizovaných v rámci SCLLD.  
 

IROP 

Číslo výzvy 45 

Název výzvy 
PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ 

DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE – 
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Datum zahájení 26. 08. 2016 

Datum ukončení 31. 10. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 95 000 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 5 000 000,00 

 

IROP 

Číslo výzvy 53 

Název výzvy 
UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD 

Datum zahájení 29. 09. 2016 

Datum ukončení 31. 10. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 1 615 000 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 85 000 000,00 

 

IROP 

Číslo výzvy 55 

Název výzvy 
KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD 

Datum zahájení 19. 10. 2016 

Datum ukončení 31. 10. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 427 500 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 22 500 000,00 

 

IROP 

Číslo výzvy 62 

Název výzvy 
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD 

Datum zahájení 29. 11. 2016 

Datum ukončení 31. 10. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 1 900 000 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 100 000 000,00 

 

IROP 

Číslo výzvy 65 

Název výzvy 
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY 

CLLD 

Datum zahájení 16. 12. 2016 

Datum ukončení 31. 10. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 950 000 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 50 000 000,00 

 



      

PRV 

Číslo výzvy 09_16_004 

Název výzvy 
19.2.1 PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI 

KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Datum zahájení 01. 09. 2016 

Datum ukončení 31. 07. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace – Příspěvek společenství (Kč) 3 343 898 352,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 1 114 632 784,00 

 

PRV 

Číslo výzvy 09_16_004 

Název výzvy 
19.3.1 PŘÍPRAVA A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 

SPOLUPRÁCE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY 

Datum zahájení 01. 09. 2016 

Datum ukončení 31. 12. 2022 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace – Příspěvek společenství (Kč) 303 750 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 101 250 000,00 

 

OPZ 

Číslo výzvy 047 

Název výzvy 
VÝZVA PRO MAS NA PODPORU STRATEGIÍ 

KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Datum zahájení 29. 04. 2016 

Datum ukončení 31. 12. 2021 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 1 544 413 856,30 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 272 543 621,70 

 
Výzva IROP v SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích 
a administrativních schopností MAS. 
 

IROP 

Číslo výzvy 6 

Název výzvy 
ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 

SCHOPNOSTÍ MAS 

Datum zahájení 30. 09. 2015 

Datum ukončení 30. 06. 2018 

Druh výzvy Průběžná 

Alokace - Příspěvek společenství (Kč) 1 900 000 000,00 

Alokace - Národní spolufinancování (Kč) 100 000 000,00 

 

8. Přílohy 
 

1. Finanční plán 
2. Indikátory 

 
 
Zpracoval:   dne 15. 2. 2017 Richard Nikischer, MMR–ORP 
    
 
 
Schválil:  dne 15. 2. 2017 Milena Brožová, MMR–ORP 
    



      

Příloha č. 1 Finanční plán 

Financování CLLD podle specifických cílů operačních programů / operací PRV v roce 2016 (hodnoty v tis. Kč) 

Operační 
program, 

číslo 
specifického 

cíle / číslo 
operace PRV 

Specifický cíl OP / operace PRV 

Celkové 
způsobilé výdaje 

- plán na rok 
2016 

Reálné výdaje v roce 2016 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Podpora Vlastní zdroje příjemce  

Nezpůsobilé 
výdaje  Příspěvek 

Unie  
Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 

Národní 
soukromé 

zdroje  

IROP, 4.1 

Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP Z, 2.3.1 

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP ŽP, 4.2 Posílit biodiverzitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP ŽP, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV, 19.2.1 
Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního 
rozvoje 107 011,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRV, 19.3.1 

Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



      

 

Financování CLLD podle programů a ESI fondů v roku 2016 (hodnoty v tis. Kč) 

Fond Program 
Plán na rok 2016 Reálné financování v roce 2016 

Příspěvek Unie Národní veřejné zdroje (SR, SF) Podpora Příspěvek Unie Národní veřejné zdroje (SR, SF) Podpora 

EFRR 

IROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESF 
OP Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EZFRV 
PRV 37110,06 12 370,01 49 480,07 0,00 0,00 0,00 

Celkem EZFRV 37110,06 12 370,01 49 480,07 0,00 0,00 0,00 

Celkem Celkem 37110,06 12 370,01 49 480,07 0,00 0,00 0,00 

  



      

Příloha č. 2 Indikátory 

Název indikátoru Kód NČI 2014+ Měrná jednotka 

Typ 
indikátoru 

(výstup/výs-
ledek) 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota  

Dosažená 
hodnota 
k 31. 12. 

2016 

Počet podniků pobírajících podporu 10000 Podniky Výstup 0 41 0 

Počet podniků pobírajících granty 10102 Podniky Výstup 0 41 0 

Počet nových podniků, které dostávají podporu 10105 Podniky Výstup 0 32 0 

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po 
ukončení podpory 10211 Organizace Výsledek 0 11 0 

Počet podpořených již existujících sociálních podniků. 10212 Organizace Výstup 0 2 0 

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře 10213 Organizace Výstup 0 18 0 

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 10300 Euro Výstup 0 146 341,678 0 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 10400 FTE Výstup 0 196,55 0 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 10403 FTE Výstup 0 75,625 0 

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 10411 Počet procent Výsledek 28,5 22 22 

Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či 
monitoringu) 45101 Opatření Výstup 0 6 0 

Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či 
monitoringu) proti nepůvodním druhům 45102 ha Výstup 0 31 0 

Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny 45415 Lokality Výsledek 0 7 0 

Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou 45711 Lokality Výsledek 0 8 0 

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 46500 ha Výstup 0 22 0 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 50000 Zařízení Výstup 0 211 0 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 50001 Osoby Výstup 0 6 944 0 

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 50020 Počet procent Výsledek 77,3 90,5 84,1 



      

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 50030 Počet procent Výsledek 5,4 5 5,4 

Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 50100 Zařízení Výstup 0 21 0 

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 50105 Podniky Výstup 0 3 0 

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 50110 Osoby Výsledek 0 144 0 

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 50120 Osoby Výsledek 434 579 434 

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 50130 Osoby Výsledek 0 10 0 

Počet podpořených komunitních center 55102 Zařízení Výstup 0 19 0 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 55301 Bytové jednotky Výstup 0 123 0 

Nárůst kapacity sociálních bytů 55310 Lůžka Výsledek 1 057 1 298 1 057 

Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 55320 Počet osob za rok Výsledek 792,68 973,85 792,68 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 55401 Zázemí Výstup 0 126 0 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 55402 Služby Výstup 0 70 0 

Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 57001 Sety Výstup 0 40 0 

Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické 
péče 57410 Dny Výsledek 115 103 115 

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 57501 Objekty Výstup 0 24 0 

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 57520 Území Výsledek 108 48 108 

Počet podpořených mobilních týmů 57801 Týmy Výstup 0 1 0 

Celkový počet účastníků 60000 Osoby Výstup 0 5 357 0 

Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři 
nebo nevládní organizace 62000 Projekty Výstup 0 44 0 

Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné 
služby na celostátní, regionální a místní úrovni 62200 Projekty Výstup 0 25 0 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 62600 Osoby Výsledek 0 190 0 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ 62700 Osoby Výsledek 0 166 0 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 62800 Osoby Výsledek 0 219 0 



      

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ 62900 Osoby Výsledek 0 91 0 

Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 63100 Osoby Výsledek 0 27 0 

Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti 
včetně OSVČ 63200 Osoby Výsledek 0 32 0 

Kapacita podpořených služeb 67001 Místa Výstup 0 763 0 

Využívání podpořených služeb 67010 Osoby Výsledek 0 1 990 0 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce 
naplnila svůj účel 67310 Osoby Výsledek 0 817 0 

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel 67315 Osoby Výsledek 0 746 0 

Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení 67401 Služby Výstup 0 5 0 

Kapacita služeb a sociální práce 67510 Klienti Výsledek 5 236 6 125 5 236 

Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy 70401 ks Výstup 0 2 0 

Počet vytvořených parkovacích míst 74001 Parkovací místa Výstup 0 174 0 

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu 74801 Vozidla Výstup 0 3 0 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 75001 Realizace Výstup 0 102 0 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 75120 Počet procent Výsledek 30 35 31 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 75201 Terminály Výstup 0 8 0 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 76100 Počet kilometrů Výstup 0 89,95 0 

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 76200 Počet kilometrů Výstup 0 20 0 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 76310 Počet procent Výsledek 7 10 7 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 76401 Parkovací místa Výstup 0 300 0 

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 80500 Dokumenty Výstup 0 5 0 

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií 90200 Dokumenty Výstup 0 7 0 

Počet regulačních plánů 90202 Plány Výstup 0 1 0 



      

Počet územních studií - krajina 90203 Studie Výstup 0 2 0 

Počet územních studií - veřejná infrastruktura 90204 Studie Výstup 0 5 0 

Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a 
územní studií 90210 Plocha v km2 Výsledek 176,1 1 940,666 176,1 

Počet revitalizovaných památkových objektů 90501 Objekty Výstup 0 29 0 

Počet revitalizací přírodního dědictví 90601 Revitalizace Výstup 0 8 0 

Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření 90801 Realizace Výstup 0 6 0 

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 
a přírodních památek a atrakcí 91005 Návštěvy/rok Výstup 0 31050 0 

Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí 
zpřístupněných za vstupné 91010 Návštěvy/rok Výsledek 26 553 793 27 500 000 26 553 793 

T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 
1305/2013 92030 Účastníci Výsledek 0 150 0 

Počet účastníků vzdělávání (O.12) 92301 Osoby Výstup 0 265 0 

Celkové veřejné výdaje (O.1) 92501 Euro Výstup 0 1 200 403,18 0 

Počet podpořených akcí/operací (O.3) 92702 Akce/operace Výstup 0 69 0 

Celková (podpořená) plocha (O.5) 93001 ha Výstup 0 543,55 0 

Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) 93102 Činnosti spolupráce Výstup 0 17 0 

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) 93701 Podniky Výstup 0 602 0 

Celková délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci 94301 Počet kilometrů Výsledek 0 9,5 0 

Celková délka lesních cest 94302 Počet kilometrů Výsledek 0 22 0 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
(R.24/T.23) 94800 FTE Výsledek 0 144,8 0 

 

 

 


