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aktivity pro
CLLD

Operační program
Životní prostřední (OPŽP)
ERDF
MŽP / AOPK
- komunitní energetika (OZE
realizované obcemi s účastí
občanů)
- zadržování vody v extravilánu /
intravilánu (mitigační a adaptační
opatření)
- zeleň v intravilánu
- odpady, cirkulární ekonomika
- EVVO a VUR
- motivační projekty, klíčové
projekty, inovativní projekty,

Integrovaný regionální
operační program (IROP)
ERDF
MMR / CRR
Specifický cíl 5.2 (nakonec bude 5.1)
Podpora integrovaného, sociálního,
hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví,
cestovního ruchu a bezpečnosti
mimo městská území

Strategický rámec Společné
zemědělské politiky (SZP)
EAFRD
MZe / SZIF
Intervence: LEADER
- investice do zeměděl. podniků
- zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
- lesnická a zemědělská
infrastruktura, neproduktivní
investice v lesích, stezky
- diverzifikace a zakládání
nových podniků, venkovský CR
- lesnické technologie a produkty
- hasičské zbrojnice JPO V
- obchody
- památky místního významu
- kulturní a spolková zařízení
vč. knihoven (kromě
profesionálních > IROP),
komunitní centra
a zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání

OP Technologie a Aplikace pro
Konkurenceschopnost (OP TAK)
ERDF
MPO
- pořízení nebo modernizace
technologie pro MSP (ne prostá
obnova)
případně také:
- zavádění digitalizace a
automatizace MSP (ne
kancelářské vybavení)
- infrastrukturní energeticky
úsporná opatření MSP
- užitková vozidla na alternativní
pohon

OP Zaměstnanost+ (OP Z+)

OP Jan Ámos Komenský (OP JAK)

OPTP

ESF+
MPSV
Priorita 2 Aktivní začleňování

ESF+
MŠMT
mimo CLLD:
- počítá se s MAPy III
- žadatelem/realizátorem MAP
bude i nadále moci být MAS
- animace šablon budou v rámci
MAPů, nikoliv v rámci režií MAS
- MAP bude obsahovat aktivitu
celoživotní vzdělávání
- začíná se objevovat možnost
zapojit MAS do celoživotního
vzdělávání

ERDF
MMR
- obecně způsobilé výdaje OPTP
o osobní výdaje
o cestovní výdaje
o režijní výdaje
o služby
o pořízení majetku
- zjednodušené metody
vykazování – nepřímé náklady
(cca 25%), lump sums, unit costs
- OPTP bude cca od 1.1.2023, do
té doby IROP 4.2

- sociální služby v rozsahu základních
činností dle zákona (bude v gesci
krajů)
- nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti dle zákona
- sociální podniky (stávající přísný
režim)
- dětské skupiny
až do 10 mil. Kč

nerelevantní (mimo CLLD)

cca 1,5% OPZ+

nerelevantní (mimo CLLD)

- +/- stávající vzorec pro
rozpočítání na MAS
zatím zmíněno cca 2 mld. Kč z ERDF

nerelevantní (mimo CLLD)

-

terénní aktivity a mobilní programy
směřující k podpoře lidí v jejich
přirozeném prostředí
- 1. aktivizace a participace CS,
komunitní (sociální) práce včetně
vzniku, fungování a rozvoje
komunitních center
- 2. sociální práce s důrazem na
posílení kompetencí obcí
- 3. posílení prvků svépomoci,
vzájemné pomoci, sousedské
výpomoci, sdílení a výměny
zkušeností, podpora dobrovolnictví
a mezigenerační výměny a výpomoci
- 4. sdílená a neformální péče,
vč. paliativní a domácí hospicové
- 5. zaměstnanostní programy –
podpora tvorby pracovních míst na
venkově (soft verze soc. pod.)
- 6. posilování rodinných vazeb –
příměstské tábory komunitního
typu, programy pro rodiny
- 7. vzdělávací a osvětové aktivity

co nebude
v CLLD

- vše ostatní

velikost
projektů
alokace pro
CLLD
implementace

zatím neřešeno

- bezpečnost v dopravě (vč. mostů),
+ jako doplňková aktivita také
rekonstrukce komunikací
- infrastruktura pro cyklistickou
dopravu (vč. turistické napojující
se na stávající cyklostezky)
- revitalizace veřejných prostranství
(vč. zastávek), žadatel obec (zeleň
do cca 30%)
- IZS (JPO II, III a V), umělé zdroje
požární vody
- kapacity MŠ a dětských skupin (vč.
hyg. požadavků), ZŠ (klíčové
kompetence, konektivita, zázemí
pro práci s žáky se SVP, zázem pro
pracovníky školy, bezbariérovost,
kmenové učebny neúplných škol,
zázemí pro komunitní aktivity)
- infrastruktura pro sociální služby
- kulturní památky, obecní muzea,
profesionální knihovny
- veřejná infrastruktura cest. ruchu
– trasy, orientační systémy,
odpočívadla, parkoviště, soc.
zařízení, infocentra
- terminály > veř. prostranství
- zájmové, neformální a celoživotní
vzděl., komunitní centra > SZP
- vozidla, telematika, SŠ, sociální
bydlení > IP
- sociální podnikání > OPZ+
- psychiatrie, ÚPD > nebude
podporováno
0,5/1 - 5 mil. Kč, příp. bez omezení

zatím neřešeno

8% IROP 2

- diskutováno několik variant – od
animace území k předkládání
projektů do centrálních výzev
přes bonifikaci projektů „přes
MAS“, virtuální alokace (obálky)
pro MAS až po výběr projektů
ve formě záměrů na MAS
- FNaP pouze na AOPK/MŽP
- obhájit témata pro CLLD
- prosadit výběr projektů na MAS
a vlastní alokaci pro CLLD
i jednotlivé MAS
- v případě omezení jen na
animaci území pro centrální
výzvy získat prostředky na tyto
aktivity z technické pomoci OPŽP
bez nutnosti spolufinancování
- obecně tlačit na zjednodušování
(vykazování, počet příloh
a závazných stanovisek)

- MAS hodnotí projektové záměry,
vyjádření MAS o souladu projektu
s ISg je povinnou přílohou pro
finální podání projektu
- FNaP pouze na CRR

- vyhlašování Výzev MAS
- výběr záměrů/prvotních ŽoD
na MAS, poté dopracování
vybraných záměrů do plné ŽoD vč.
příloh za pomoci MAS
a registrace na SZIF
- AK+KP (FNaP) pouze na SZIF

- animace území pro kontinuální
cílené výzvy pro vybraná témata
a menší projekty s vyjádř. MAS
- zejména tedy výběr MSP
- jednoduchá administrace
- FNaP a VH na MPO
- nejprve zapojení cca 40-50 MAS

- žadatelé předkládají projektové
záměry na základě akčního plánu
zpracovaného MAS již v r. 2021
- MAS kompletně hodnotí vč. FNaP a
vybírá projekty

- navýšit alokaci pro CLLD na 10%
- dobře nastavit rozhraní vůči SZP
(veř. prostranství, hasiči, školy, KP,
knihovny, infrastruktura CR)
-

- navýšit 5% pro LEADER
- dobře nastavit rozhraní k IROP
(stezky/trasy, veř. prostr., hasiči,
KP, knihovny, TIC) a OPTAK (MSP)
- volnost pro inovativní projekty =
neomezovat CZ-NACE,
neomezovat podnikání v CR
(lůžka, gastro, …)
- zvážit podporu komunitních
aktivit ve veř. prostoru/krajině
- projekty spolupráce MAS nastavit kompletně jiný náhled

- vytipovat MAS, které by se chtěly
zapojit do první vlny (2022-23)

- navýšit alokaci pro CLLD až na 5%
OPZ+
- zabránit „technické“ redukci počtu
zapojených MAS shora (zvažováno
jen 75 MAS) – preferovat
„přirozený“ výběr
- umožnit MAS realizaci IP
- širší vymezení CS (vč. dětí a
dospívajících, rodiny s dětmi,
seniorů, participujících členů
komunit, …)

úkoly a cíle

technicky:
- bez omezení výběru CZ-NACE
v kompetenci MPO a s nižším
stupněm inovace
- optimalizovaná dotační podpora
MSP pouze v režimu de minimis
- realizace cca do 1 roku

- diskuse o tzv. přechodném období
= „prodloužení“ stávajícího PRV o
1 nebo 2 roky – zatím není
uzavřeno = prodloužení startu
SZP, tj. další přípravy zatím
neprobíhají

- předávání znalostí a inform. akce
(požadovat klíč. projekt?)
- pozemkové úpravy
- protipovodňová opatř. v lesích
- meliorační a zpevňující dřeviny
- sdílení zařízení a zdrojů, KDŘ
- veřejná prostranství, školy, KP,
muzea > IROP
návrh NSMAS: 50 tis. – 5 mil. Kč
návrh MZe: 100 tis. – 2 mil. Kč
5% SZP

200 tis. Kč – 2 mil. Kč

- zajistit navýšení celkové alokace
– cca 5-7 mld. Kč
- zajistit min. % spolufinancování,
jednat s MFČR o dofinancování
- zajistit bezproblémový
souběh/přechod IROPu 4.2 v
letech 2021-2023

