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některá ministerstva nebyla připravena komunikovat dálkově.
Problém: dodneška nevíme víceletý finanční rámec - žádný OP nemá potvrzený rozpočet, od
1.7. běží německé předsednictví - předpokládá se velice intenzivní vyjednávání.
OPTP - pro CLLD: 1,2 mld Kč z evropských peněz + na zajištění chodu MAS je třeba stejná
částka z jiných zdrojů např. národních (tj. celkem 2,4 mld. Kč, což je o cca 20% víc než v
současném období - krytí inflace)
IROP - pro CLLD 8% z cca 100 mld. Kč, jediná významná změna: je možné že památky a
cestovní ruch nebudou exkluzivně pouze v CLLD, ale možná i formou individuálních projektů
(není 100% jisté).
OP TAK - stále probíhá vyjednávání - náš návrh: za 7 mld Kč udělat 10 000 projektů zjednodušené vykazování projektů malých podniků (vouchery). Oblasti podpory: digitalizace,
robotizace, automatizace, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje, …
OP ŽP - pomoc s realizací projektů do velkých výzev OPŽP - MAS by dávaly tzv. palec, že
projekt je v souladu se SCLLD a projekt by byl ve velké výzvě bodově zvýhodněn, dále by MAS
mohly pomoci s nalézáním projektů např. v tématu komunitní energetika.
SZP - na konci června zveřejněn rámec SZP - CLLD: financování socioekonomického rozvoje
venkova (včetně článku 20) + projekty spolupráce,
OP Z - žádný pokrok v počtu podpořených MAS (70), včetně aktivit. Vedení s M. Dvořákovou
chtějí vyvolat schůzku k oživení vyjednávání. Cílem je podpořit více MAS, ale argument MPSV
je, že mají menší rozpočet, tedy není kde brát.
OP JAK - aktivita MAPů a šablon splyne do jedné, přidána aktivita celoživotní vzdělávání.
Probíhají diskuse o SČ. Vyšla nová verze strategie vzdělávání 2030 – má pozitivní ohlasy.
Připravuje se výzva na MAP 3.
prodloužení současného PRV - o 1 rok (ale čím dál častěji se mluví o 2 letech) - začínají o tom
mluvit i ostatní OP. Stále platí, že by se přesunula 1/7-2/7 z budoucího období do
prodlouženého stávajícího za stávajících pravidel. KS SČ kraje chce upřesnit podmínky
odstupujících obcí – nesouhlasí, aby obce, které se odtrhnou od stávající MAS, byly
podpořeny z nového období z rozpočtu stávající MAS, a pak mohly v novém období čerpat z
rozpočtu nové MAS. Stejný požadavek má i Karlovarský kraj. NS MAS zjistí bližší podmínky
pro realizaci SCLLD v odstupujících obcích na platformě CLLD 28.7.2020.
• plnění milníku IROP (55,44%):
ŘO IROP bude stejně jako v loňském roce k 31. 10. 2020 posuzovat objem předložených
žádosti do Výzev MAS (budou brány v potaz všechny stavy projektů, tedy včetně negativních
= ČERVENÝ sloupeček). K 2.7.2020 neplní 9 MAS (Buchlov, Českomoravské pomezí, Lednickovaltický areál, Mikulovsko, Partnerství venkova, Podhostýnska, Region Kunětické hory,
Rokytná, Rozvoj Kladenska a Prahy-západ) – bylo jim odesláno upozornění ze strany ŘO IROP.
Přičemž MAS Mikulovsko bylo specifikováno, že pokud do října 2020 nevyhlásí výzvy v
požadovaném objemu, bude jim odebrána celá alokace v IROP.
Dále bude ŘO IROP k 31. 12. 2020 posuzovat u všech MAS objem žádostí v pozitivních
stavech (tzn. projekty v hodnocení a v realizaci = ŽLUTÝ sloupeček). Může se týkat dalších 10
MAS, které červený sloupeček mají splněný jen díky nevybraným projektům.
Podle těchto údajů bude dotčeným MAS krácena alokace a přerozdělena mezi MAS, které
plní původně stanovené milníky, tj. proplacené žádosti o platbu = ZELENÝ sloupeček. V tuto
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chvíli jde o 29 MAS. Přerozdělení alokace proběhne tak, aby bylo zadministrováno v
Žádostech o změnu SCLLD, které budou v souladu s MPIN probíhat leden - duben 2021.
tabulka k 8.7.2020 zde: https://irop.+mmr.cz/cs/statistiky-a-analyzy/prehledy-projektu-avyzev
• IROP - Vyhlašování Výzev MAS 2020 a 2021
Vyhlašování Výzev MAS bude umožněno do konce roku 2021, a to tak, aby příjem žádostí byl
do konce roku 2021, tj. poslední vyhlášení Výzvy MAS nejpozději 15. 11. 2021
Pokud MAS nebude mít v opatření 750.000 Kč (CZV), nebude moci vyhlásit Výzvu a bude
čekat, až se uspoří další prostředky.
Pokud bude součet zbytkové alokace ve všech opatřeních tvořit více než 750.000 Kč, bude je
moci MAS shromáždit do jednoho opatření a na to vyhlásit Výzvu.
Pokud ani k 15.11.2021 (viz výše) nebude v opatření 750.000 Kč, bude možné vyhlásit výzvu
na zbytkovou alokaci (bude ještě potvrzeno), případně je přesunout k navýšení některé z již
dříve vyhlášených výzev, kde ještě nebyly předány projekty k ZoZ.
V tomto případě navrhujeme za NS MAS snížení limitu ze 750 na 500 tis. Kč a lépe ponechat
na minimální výši MAS.
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návrh Zadání pro vyjednávání alokace „na režie“ MAS v OP TP pro období 21+ (M.
Oliva)
na základě statistického průzkumu KS MAS SČ byl předložen návrh, který vychází z dat z
výročních zpráv za rok 2019 - celkové náklady, náklady na CLLD a počet úvazků: Výbor NS
MAS ukládá vyjednavačům NS MAS předložit OP TP v rámci vyjednávání následující zadání
pro vytvoření modelu pro vyjednávání (s ohledem na animaci území):

1) počet zaměstnanců/počet obyvatel: 0,85 úvazku na každých 10 000 obyvatel
2) započítat počet úvazků/počet operačních programů s ohledem na jejich
administraci/animaci: 0,33 úvazku na 1 operační program
3) pro výpočet nepřímých nákladů MAS navrhujeme 25 % z celkových nákladů

