4 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Základní aspekty implementace SCLLD jsou zakotveny v Metodice pro standardizaci místních
akčních skupin v programovém období 2014–2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21.
5. 2014 č. 368 a dále v aktuální platné verzi od 10. listopadu 2015 (dále „Metodika
standardizace MAS“). MAS jako nositel strategie CLLD bude dle této metodiky plnit
a dodržovat následující:
















MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost
MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od vydání
„Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020.
MAS včetně organizace zajišťující pro MAS správní a finanční záležitosti nesmí
přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či
administraci projektů, které jsou následně administrovány příslušnou MAS.
MAS včetně organizace zajišťující pro MAS správní a finanční záležitosti musí evidovat
finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary mohou být přijímány
pouze za konkrétním účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován.
Seznam dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě
o činnosti a hospodaření MAS.
MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.
MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznamu jejich členů, zápisů
z jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.
MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.
Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány
zdarma.
Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří
nezastupují veřejný sektor.
Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení
SCLLD (mid-term evaluace).
Povinná účast nositele CLLD na kontrolách na místě projektů, pokud si to ŘO vyžádá.
Povinné informování ŘO o termínech jednání výběrových komisí MAS a zvaní na
jednání.
Povinná podpora příjemců při zpracovávání zpráv o realizaci projektů.

V rámci implementačního procesu, tj. procesu, který bude realizován výše uvedenými
způsoby, bude místní akční skupina plnit následující úkoly:




prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací,
zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů,
včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení,
vypracuje pravidla nediskriminačního a transparentního výběrového řízení,
objektivních preferenčních kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich
předložení ke schválení ŘO (v případě PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), dále
zajistí, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří
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nezastupují veřejný sektor; výběr projektů bude probíhat na základě schváleného
písemného postupu,
při výběru projektů zajistí jejich soulad se strategií komunitně vedeného místního
rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů
a cílů strategie MAS,
připraví a zveřejní výzvy na úrovni MAS (tzv. “výzev MAS“) k podávání žádostí
o podporu včetně vymezení kritérií výběru,
přijímání a hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení) žádostí
o podporu,
výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,
zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých
programů,
sledování plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
sledování podporovaných projektů (evaluace),
vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií (monitoring,
evaluace). Pro zajištění tohoto úkolu bude mít nositel CLLD přístup do MS2014+
včetně možnosti tvorby sestavy projektů realizovaných v rámci své SCLLD,
realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD, s cílem usnadnit výměnu
informací mezi zúčastněnými stranami,
propagace SCLLD, informování o SCLLD,
usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních
aktérů směřujících k naplňování SCLLD,
podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě
žádostí směřujících k naplňování SCLLD.

V rámci OP VVV bude plnit MAS úkol spočívající ve zvyšování způsobilosti místních aktérů pro
vypracovávání a provádění projektů, tedy především:








metodickou pomocí ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ;
zaškolením realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+,
Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV)
průběžnou konzultační činností při realizaci projektu, například nad problematikou
zadávání veřejných zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity
projektu;
metodickou pomocí ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do
monitorovacího systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů;
metodickou pomocí s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám
od řídícího orgánu apod.;
metodickou pomocí při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné
zprávě o realizaci.

MAS může být příjemcem a může provádět projekty v souladu s SCLLD. MAS také může
realizovat projekty spolupráce ve vazbě na SCLLD s jinými MAS nebo partnery v rámci ČR
nebo v rámci EU.
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4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS
4.1.1 Rozdělení kompetencí v rámci MAS
Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační
část SCLLD vychází a ve které jsou popsány činnosti povinných orgánů MAS, jejich úkoly,
povinnosti a odpovědnosti.
ORGÁNY organizační složky MAS
Partnerství MAS - nejvyšší orgán, je tvořen všemi partnery MAS, rozhoduje o záležitostech
partnerství MAS, pokud zákon a v souladu s ním smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
nebo statut nesvěřují tuto pravomoc jinému orgánu partnerství MAS, jedná se zejména
o zřízení a jmenování orgánů partnerství, schvaluje SCLLD, schvaluje jednací řády, přijímá
nové partnery, rozhoduje o distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území
MAS, schvaluje způsob a hodnocení projektů, určuje výběrová kritéria, schvaluje výroční
zprávu a hospodaření MAS.
Programový výbor je rozhodovacím orgánem partnerství MAS, má 9 členů, volí předsedu
a místopředsedu ze svého středu, rozhoduje o činnosti partnerství, rozhoduje v oblasti
personální (smlouvy s vedoucím zaměstnancem), schvaluje výzvy k podání žádostí, vybírá
projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na návrh výběrové komise.
Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS, dále jen výběrová komise - má 9 členů, volí
předsedu ze svého středu, provádí předvýběr projektů a stanovuje pořadí projektů na
základě objektivních kritérií a pravidel hodnocení.
Monitorovací výbor je kontrolním orgánem partnerství MAS - má 6 členů, volí předsedu ze
svého středu, provádí veškerou kontrolní činnost v partnerství, projednává výroční zprávu
MAS a předkládá vyjádření programovému výboru a nejvyššímu orgánu.
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Schéma 8

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MAS
(organizační složka o.p.s.)

Zájmové skupiny: Každý z partnerů je členem jedné zájmové skupiny, které jsou zájmově
zaměřené (dle výběru v návaznosti na své převažující činnosti a zaměření). Přehled partnerů
a jejich zařazení do zájmových skupin vede kancelář MAS a je veřejně přístupný na webových
stránkách MAS. O vytvoření či změně zájmových skupin rozhoduje Programový výbor
v souladu s SCLLD. Členové zájmových skupin vytvářejí pracovní skupiny, do kterých delegují
své zástupce.
Přehled zájmových skupin:
A - Veřejná správa
B – Sociální a spolková činnost
C – Kultura a sport
D – Školství
E – Podnikání
F – Životní prostředí a zemědělství
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Pracovní skupiny jsou nepovinný orgán, mají poradní hlas. Činnost pracovních skupin
přispívá k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů MAS. Členové pracovních skupin se
podíleli na přípravě tréninkové výzvy v rámci projektu „Osvojování dovedností MAS
Českomoravské pomezí o.p.s.“. V rámci přípravy SCLLD se pracovní skupiny podílely na
stanovení priorit v jednotlivých oblastech strategie a následně se také vyjadřovaly
k nastavení programových rámců a jejich alokacemi a indikátory. Pracovní skupiny jsou
stanoveny dle zájmových skupin, které členové pracovních skupin zastupují. V programovém
období 2014 – 2020 se budou pracovní skupiny scházet dle aktuálních potřeb, a to
v návaznosti na realizaci SCLLD.

Kancelář MAS
Kancelář MAS poskytuje administrativní, správní a finanční servis místnímu partnerství MAS,
programovému výboru, monitorovacímu výboru, výběrové komisi a pracovním skupinám.
Kancelář má dostatečnou personální kapacitu pro realizaci SCLLD a je zřízena za účelem
přípravy, naplňování a vyhodnocování SCLLD a posílení CLLD v území MAS.
Kancelář MAS musí registrovat změny pravidel a seznamovat s nimi potenciální žadatele.
Kancelář MAS zajišťuje průběžnou aktualizaci webových stránek MAS, které obsahují
minimálně tyto informace:
a) zřizovací dokumenty (zakládací listina či statut),
b) aktuální seznam partnerů a zájmových skupin MAS,
c) adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba,
d) mapa územní působnosti,
e) výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS,
f) seznam členů povinných orgánů.
V čele kanceláře MAS stojí tajemník jako vedoucí zaměstnanec SCLLD (s MAS v pracovně
právním vztahu). Dalšími zaměstnanci nebo externími spolupracovníky jsou manažeři
jednotlivých OP, asistentka a administrátor, případně další administrativní pracovníci
a koordinátoři animačních činností. Vedení účetnictví MAS zajišťuje účetní. Kancelář MAS
v případě potřeby zajišťuje další odborníky (zejména externí) na finance, právo, veřejné
zakázky apod. a využívá další externí služby (např. auditorské služby, IT služby, editorské
služby apod.). V případě potřeby Kancelář MAS může přijímat zaměstnance na asistentské
pozice a studenty na stáže.
Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD / tajemník

Pozici vedoucího pracovníka pro SCLLD zastává v MAS ČMP tajemník. Do jeho kompetencí
spadá zejména:



Organizuje, kontroluje a řídí procesy spojené s administrací, realizací a evaluací
SCLLD,
účastní se jednání s regionálními aktéry v území MAS ČMP a v rámci ČR,
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zajišťuje komunikaci s aktéry v území MAS ČMP (veřejný sektor, neziskový sektor,
podnikatelský sektor),
zajišťuje propagaci a prezentaci MAS v regionu,
ve spolupráci s ostatními manažery MAS připravuje výzvy dle jednotlivých
programových rámců,
deleguje činnosti na další zaměstnance MAS
poskytuje konzultační servis žadatelům a příjemcům z území MAS ČMP,
účastní se jednání povinných i fakultativních orgánů MAS ČMP,
svolává a organizačně zajišťuje pravidelné pracovní porady s projektovými manažery
a ředitelem MAS ČMP,
zajišťuje projekty spolupráce,
dbá na dodržování termínů v návaznosti na termíny stanovené řídícími orgány OP,
zajišťuje přípravu jednání, vyhotovení zápisu, administraci a archivaci podkladů
z jednání těchto orgánů,
poskytuje servis a informace příjemcům z programů OPZ, PRV, IROP a zastupuje
manažery jednotlivých OP,
kontroluje dodržování a zajišťuje v součinnosti s příjemci plynulé pokračování
realizací, ukončování projektů v souladu s pravidly a dozírá na plnění indikátorů
a ostatních závazků příjemců ve vztahu k udržitelnosti projektů,
je součinný s implementační agenturou – Centrum regionálního rozvoje
v záležitostech souvisejících s naplňováním strategií MAS ČMP popřípadě s dalšími
implementačními agenturami,
organizuje a kontroluje naplňování strategie MAS ČMP a jako tajemník místního
partnerství dodržuje vnitřní předpisy MAS ČMP a jedná vždy v souladu se základními
dokumenty MAS ČMP.

Zapojení orgánů MAS ve fázi přípravy SCLLD
Do přípravy SCLLD byli členové orgánů MAS zapojováni po celou dobu procesu, a to od
vzniku organizační složky partnerství MAS v červnu 2014. Součástí realizačního týmu jsou
rovněž zástupci partnerů MAS. Průběžné projednávání jednotlivých částí SCLLD probíhalo
v rámci jednání orgánů MAS a formou elektronického připomínkování. Nastavení priorit
a tvorba vizí jednotlivých oblastí pak probíhala v rámci tematických workshopů a na
globálním workshopu (viz příloha 3). SCLLD byla projednávána ve výborech MAS
a schvalována Partnerstvím MAS.
MAS má přizpůsobeny své organizační struktury, Zakládací smlouvu a Statut potřebám
činnosti organizační složky - MAS. Způsoby jednání pro jednotlivé orgány jsou upraveny ve
statutu čl. XVI.:
1.

Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS svolává
programový výbor MAS tak, aby se konalo alespoň jednou ročně, nejpozději do
30. 6. kalendářního roku a pokud se má týkat pouze rozhodování o přijetí či
odchodu nebo vyloučení partnerů MAS z MAS, pak nejpozději do 30. 11.
kalendářního roku. Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Partnerství MAS je oprávněn svolat i monitorovací výbor či výběrovou komisi, je-li
třeba naléhavě projednat záležitosti MAS partnery MAS v působnosti nejvyššího
orgánu Partnerství MAS. Programový výbor je povinen svolat partnery MAS
k jednání v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS vždy, pokud jsou o to
požádáni alespoň ¼ partnerů MAS a zařadit jimi určenou záležitost k projednání.
Neučiní – li tak do 60-ti dnů, je oprávněn jednání svolat žadateli pověřený partner.
Jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS se svolává
písemnou pozvánkou, která se odešle nejméně 15 dní před konáním jednání
partnerů MAS jakoukoli cestou, která umožní identifikovat a doložit skutečnost, že
pozvánku převzal (dopisem do vlastních rukou, datovou schránkou, elektronicky
v textové podobě zprávy elektronické pošty s potvrzením o převzetí partnerem
MAS, osobním předáním s uvedením data převzetí a podpisu). Pro doručování se
použije doručenka dle občanského zákoníku. V době odeslání pozvánek musí být v
kanceláři MAS k nahlédnutí dokumenty a další podklady k rozhodování, pokud
nebyly uveřejněny na internetových stránkách MAS.
Partner MAS je oprávněn se vzdát práva na včasné svolání jednání partnerů MAS
v působnosti nejvyššího orgánu, písemným prohlášením učiněným do zápisu při
jednání.
Účast členů programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise MAS
je povinná v takovém počtu, aby tyto orgány byly způsobilé přijímat rozhodnutí.
Účast na zasedání je povinná i pro vedoucího zaměstnance kanceláře MAS; účastní
se vždy pouze s hlasem poradním.
Partneři MAS jsou společně schopni se usnášet, pokud je na jednání přítomna
nadpoloviční většina z nich. Po zahájení jednání zvolí ze svého středu předsedajícího
a zapisovatele. Předsedající provádí zároveň i sčítání hlasů. Každý partner MAS má
jeden hlas.
V případě, že některá ze zájmových skupin bude mít při jednání partnerů MAS
v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS více jak 49% hlasů, krátí se každý
hlas přítomného partnera MAS příslušejícího k takové zájmové skupině, která
podmínku maximálního počtu hlasů přítomných na jednání překročila, poměrně tak,
aby po provedeném krácení v celkovém součtu hlasů všech jednání přítomných
partnerů MAS této zájmové skupiny dosahoval nejvýše 49%. V případě změny
poměru hlasů v době zjišťování usnášeníschopnosti v průběhu jednání před
hlasováním o jednotlivých bodech programu či rozhodování vždy znova zjistí poměr
jednotlivých zájmových skupin a upraví podle aktuálního stavu přítomných. Úpravy
poměrů hlasovacích práv se poznamenají v zápise z jednání nejvyššího orgánu
Partnerství MAS.
Partner MAS se účastní jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu
Partnerství MAS sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem,
případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné
moci musí být úředně ověřeny. Před jednáním uvede partner MAS své jméno,
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8.
9.

10.

11.

příjmení (název, obchodní firmu), bydliště (sídlo) a zapíše se do prezenční listiny; to
platí i tehdy, dá – li se partner MAS zastoupit zmocněncem. Jeden zmocněnec
nemůže zastupovat při účasti na jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího
orgánu Partnerství MAS více jak 1/3 všech přítomných hlasů a nemůže zastupovat
různé zájmové skupiny. Při překročení počtu zmocněnců platí, že plná moc je
udělena pouze prvnímu z nich.
Hlasuje se zdvižením ruky. Nejprve se hlasuje o protinávrhu k bodu programu,
pokud není přijat, pak o původním návrhu.
Pro schválení záležitosti, která je předmětem jednání partnerů MAS, je třeba
nadpoloviční většina přítomných. Záležitosti neuvedené v pozvánce je možné
zařadit a poté projednat jen se souhlasem všech partnerů MAS.
Z jednání partnerů MAS se pořizuje zápis, který podepisují všichni partneři MAS
přítomní při skončení. V případě nepřítomnosti jednotlivých partnerů MAS při
projednávání a hlasování o jednotlivých bodech se tito jednotlivě poznamenají
k příslušnému projednávanému bodu, i když později zápis jako přítomní podepíší.
Zápis z jednání partnerů MAS v působnosti nejvyššího orgánu Partnerství MAS jimi
společně podepsaný je právním jednáním dokládajícím společnou a jednotnou vůli
v záležitostech MAS a jeho orgánů. Zápis proto obsahuje datum, popis
projednávaných bodů, přijatá rozhodnutí a podpisy všech účastníků. K vyhotovení
zápisu, který se ukládá v kanceláři MAS, se připojí originál prezenční listiny. Pro
zpřesnění je možné k zápisu připojit kvalitní neupravený zvukový záznam pořízený
během schůze na datový nosič, který bude uložen spolu s jedním vyhotovením
uložen v kanceláři MAS. Společnost partnerů MAS vydá vždy kopii písemného
vyhotovení zápisu a na vyžádání a po úhradě nákladů na pořízení mu vydá i kopii
zvukového záznamu, byl – li pořizován.
Rozhodování per rollam se připouští a je možné jej využít ve všech případech
rozhodování nejvyššího orgánu Partnerství MAS. Pro rozhodování nejvyššího orgánu
Partnerství MAS per rollam se použijí přiměřeně ustanovení § 1210 – § 1214 věty
první, občanského zákoníku. Písemná forma může být nahrazena textovou podobou
v elektronické formě zprávy elektronické pošty podepsané zaručeným
elektronickým podpisem nebo zprávou doručenou prostřednictvím datové
schránky. I při rozhodování per rollam však platí, že veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Pro přijetí rozhodnutí je
potřebná nadpoloviční účast partnerů MAS.
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4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr
projektů s uvedením plánované personální kapacity
4.2.1 Způsob práce s SCLLD
Implementace je proces plánovité přípravy realizace strategie. Prvním krokem
implementačního procesu SCLLD je zpracování Akčního plánu a v něm obsažených
programových rámců, tj. příprava tematicky založeného programu, který bude financován
z příslušných operačních programů. Zpracování programových rámců bude dokončeno
schválením v orgánech MAS a následně schválením řídících orgánů příslušných operačních
programů. Druhým krokem je nastavení procesů (postupů) a jejich úspěšné implementování
(zavádění) při naplňovaní SCLLD.
Výchozí dokumentace pro zpracování postupů:








Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013,
Operační programy, manuály a obecná pravidla pro žadatele a příjemce dle
jednotlivých OP,
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 –
2020 v aktuálním znění (dále MPIN),
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém
období 2014 – 2020 v aktuálním znění (dále MP ŘVHP),
Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 –
2020
Systém schvalování integrovaných projektů,
Vlastní dokumenty, postupy a směrnice MAS

Základními způsoby implementace SCLLD jsou:










Realizace dílčích individuálních projektů v rámci programových rámců, jejichž
nositelem budou místní akční skupinou vybraní příjemci z řad veřejnoprávních nebo
soukromých subjektů působících na území MAS ČMP.
Realizace integrovaných a systémových projektů v rámci programových rámců, jejichž
nositelem bude místní akční skupina. Zde bude MAS ČMP vystupovat v roli příjemce.
Realizace individuálních projektů v rámci jednotlivých operačních programů, jejichž
nositelem bude MAS ČMP.
Realizace individuálních projektů v rámci jednotlivých operačních programů, jejichž
nositelem budou příjemci z řad veřejnoprávních nebo soukromých subjektů
působících na území MAS ČMP.
Realizace projektů v rámci SCLLD, jejichž nositelem bude MAS ČMP nebo jiné
veřejnoprávní či soukromé subjekty, které budou financovány z jiných zdrojů, než
strukturálních fondů EU.
Realizace projektů spolupráce MAS Českomoravské pomezí o.p.s. s jinými místními
akčními skupinami nebo partnery v rámci ČR nebo i v rámci EU za předpokladu
souladu s cíli strategie (zejména přeshraniční spolupráce - Rakousko aj.)
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4.2.2 Administrativní postupy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Informování a animace území
Vyhlašování výzev
Příjem žádostí
Výběr projektů hodnotitelskou komisí
Schvalování doporučených projektů a oznámení výsledků
Kontrolní a monitorovací činnost
Poradenství a podpora žadatelů
Doplňující informace

a) Informování a animace území
Pro propagaci informací o CLLD a naplňování SCLLD budou využívány následující nástroje:








Oznámení na internetových stránkách www.mascmp.cz,
publikování na sociálních sítích a v místních zpravodajích,
vydávání vlastního zpravodaje MAS ČMP a jeho distribuce do veřejně navštěvovaných
míst,
distribuce bude probíhat i elektronickou formou na adresy, které jsou v databázi MAS
ČMP,
vydávání dílčích propagačních materiálů (letáky, propagační předměty),
informační semináře pro potencionální žadatele a pořádání individuálních konzultací
projektových záměrů
prezentační akce na území MAS ČMP apod.

Významnou součástí implementačního procesu však není jen propagace, ale i intenzivnější
působení na cílové skupiny prostřednictvím konkrétně zaměřených vzdělávacích
a animačních aktivit (animace). Vzdělávací a animační aktivity budou mít v zásadě tyto
formy:





Informativní semináře, kde budou účastníci seznámeni s SCLLD a programovými
rámci, aktuální výzvou a s pravidly pro předkládání a realizaci projektů.
Individuální konzultace a bezplatné poradenství ze strany kanceláře MAS vůči
potenciálním žadatelům. Potencionální žadatel si domluví individuální termín
konzultace. Ta se uskuteční v kanceláři MAS nebo dle dohody s žadatelem a bude o ní
sepsán krátký záznam.
Podněcování aktivity místních aktérů a jejich motivace a koordinace bude probíhat
formou aktivní práce MAS v území (formou přímé i nepřímé komunikace, osvěty,
vzdělávání, animačních a dalších aktivit).

Komunikace MAS s potenciálními žadateli a aktéry v území bude probíhat v kanceláři MAS,
která sídlí v Polné, Varhánkova 1240, 588 13 Polná, nebo dle dohody v regionu MAS ČMP.
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b) Vyhlašování výzev
Na základě harmonogramu a dle výzev vyhlášených příslušným Řídícím orgánem (ŘO)
připraví kancelář MAS návrh výzvy a předloží jej na jednání programového výboru ke
schválení.
MAS předloží příslušným ŘO ke schválení interní postupy.
MAS připraví výzvu MAS na příjem projektů v rámci své SCLLD a vloží ji do ISKP14+ (resp. IS
SZIF v případě PRV) ke schválení ŘO, který schvaluje všechny údaje výzvy MAS podstatné pro
transparentní průběh výzvy MAS.
Programový výbor na svém zasedání rozhodne o opatřeních/fichií SCLLD, které budou
vyhlášeny a o výši finanční alokace na výzvu s rozdělením na jednotlivá opatření CLLD. Tato
alokace je vymezena v rámci výzvy MAS dle jednotlivých opatření SCLLD.
Součástí výzvy je přesný popis způsobu výběru projektů a preferenční kritéria výběru, která
jsou stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a s principy pro určení preferenčních
kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD a s důrazem na soulad s daným OP a dle jím
definovaných kritérií.
Výzvy jsou vždy v souladu s pravidly jednotlivých operačních programů a metodickým
pokynem pro integrované nástroje. Obsah výzvy musí být v souladu s pravidly příslušného
operačního programu, musí obsahovat minimálně:










Identifikační údaje MAS a SCLLD,
název oblastí podpory (Opatření CLLD/fichí PRV), v rámci kterých je výzva
vyhlašována,
předpokládanou alokaci pro jednotlivé oblasti podpory,
datum a čas uzávěrky příjmu žádostí o podporu,
preferenční kritéria pro hodnocení projektů,
minimální počet bodů pro doporučení projektů k realizaci,
kontaktní údaje: odkaz na internetové stránky MAS, jméno a kontaktní údaje
(telefon, e-mail) na pracovníka MAS poskytující informace případným konečným
žadatelům,
případně také další informace dle požadavků řídících orgánů a doplňkové informace
o poskytované administrativní podpoře: např. termín školení pro žadatele, text
Příručky pro žadatele, formulář žádosti apod.

MAS předloží výzvu ke kontrole řídícímu orgánu (ŘO). V případě, že řídící orgán nemá
námitek, je následně výzva MAS vyhlášena.
MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím ISKP14+ systému MS 2014+. Okamžikem vyhlášení
výzvy se rozumí její vyhlášení na internetových stránkách www.mascmp.cz. Výzvy také
můžou být zveřejněny pomocí Newsletteru a sociálních sítí. Výzva je vyhlašována
v dostatečném předstihu, před ukončením příjmu žádostí. Výzva je rovněž zaslána
prostřednictvím emailu do každé obce, aby mohla být vyvěšena na úřední desce, či
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publikována v místních zpravodajích. Možnosti získání dotací a výzvy jsou také propagovány
na všech setkáních orgánů MAS, při osobní komunikaci, při individuálních konzultacích pro
žadatele o dotaci apod.
V průběhu vyhlášené výzvy je uspořádán minimálně jeden informační seminář pro
potenciální žadatele, na kterém jsou zájemci seznámeni s obsahem výzvy a podrobnými
podmínkami pro podávání projektových žádostí v souladu s podmínkami řídících orgánů.
Žadatelům jsou manažeři MAS k dispozici pro bezplatné individuální nebo skupinové
konzultace.
Kancelář MAS musí registrovat změny pravidel a seznamovat s nimi potenciální žadatele.

c)

Příjem žádostí

Přijaté žádosti o podporu je přiřazeno evidenční číslo a založena samostatná archivační
složka, ve které je archivována veškerá související dokumentace. Samostatná složka je
založena také pro příslušnou výzvu a jsou v ní ukládány dokumenty vztahující se ke všem
nebo k více projektům. Seznam přijatých žádostí o podporu je po ukončení termínu příjmu
zveřejněn na internetových stránkách www.mascmp.cz.
Přijaté žádosti o podporu procházejí administrativní kontrolou zahrnující kontrolu formálních
náležitostí a podmínek přijatelnosti. Kontrolu provádí vždy manažer příslušného OP
programu společně s tajemníkem, nebo dalším pracovníkem kanceláře MAS (pravidlo 4 očí).
Výsledek kontroly je zaprotokolován dle podmínek výzvy. O výsledku kontroly je žadatel
vyrozuměn. Pokud to podmínky stanovené ŘO povolují, je žadateli umožněno odstranit
případné nedostatky. Kancelář MAS může po administrativní kontrole vyzvat žadatele
k opravení zjištěných nedostatků v žádosti o dotaci. MAS žadatele vyzve písemnou formou.
Oprava nedostatků má přesně stanovený termín uvedený ve výzvě. Pokud není tato lhůta
dodržena, tak MAS ukončí administraci dané žádosti z důvodu nesplnění podmínek pravidel
pro předložení žádosti o dotaci.
Žadatelé jsou o výsledku kontroly informováni a mohou se proti němu odvolat v souladu
s pravidly a směrnicemi. Tajemník nebo manažer pro daný program informuje orgány MAS
o příjmu žádostí o dotaci, o administrativní kontrole, kontrole přijatelnosti v kanceláři MAS
a možnosti odvolání na administrativní kontrolu. Seznam přijatých projektů je zveřejněn na
internetových stránkách MAS ČMP www.mascmp.cz.
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d) Hodnocení projektů hodnotitelskou komisí
Žádosti o podporu, které splnily uvedené podmínky ve výzvě, jsou postoupeny předsedovi
výběrové komise. Ten ve spolupráci s kanceláří MAS při zohlednění požadavků na odbornost,
nestrannost a nepodjatost stanoví, kteří členové výběrové komise budou zpracovávat
hodnocení, tj. bude sestavena hodnotitelská komise. Pověření členové hodnotitelské komise
mají mít možnost se s žádostmi o podporu, vč. případných příloh seznámit a připravit si
návrh hodnocení dle zveřejněných preferenčních kritérií.
Členové hodnotitelské komise zpracují své hodnocení a sestaví pořadí jednotlivých projektů
dle dosaženého bodového hodnocení. Kancelář MAS připraví každému členu hodnotitelské
komise elektronickou popř. tištěnou verzi všech předložených žádostí. Obsáhlé povinné či
nepovinné přílohy žádosti (dokumentace pro územní řízení nebo stavební povolení) budou
členům hodnotitelské komise k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS.
Kancelář MAS nese odpovědnost za přípravu metodického pokynu pro hodnotitelskou
komisi, která bude schválena programovým výborem. Dodržováním schválené metodiky
bude zajištěna transparentnost celého procesu výběru projektů. Monitorovací výbor, jakožto
kontrolní orgán kontroluje metodiku výběru projektů, v případě pochybností také její
dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru.
Za provedení bodového hodnocení jednotlivých projektů je zodpovědná hodnotitelská
komise. Pro zvýšení transparentnosti hodnocení a výběru projektů bude každý projekt
hodnocen 3 členy hodnotitelské komise. Na zasedání komise jednotlivé trojice hodnotitelů
porovnají svá hodnocení a případné rozdíly v hodnocení spolu prodiskutují, tak, aby byl
eliminován případný metodický nesoulad. Metodický a informační servis, výklad
stanovených preferenčních kritérií pro jednání a činnost hodnotitelské komise zajišťuje
tajemník ve spolupráci s manažerem příslušného OP.
Členové hodnotitelské komise jsou při hodnocení vázáni vnitřními předpisy MAS pro
administraci SCLLD, ve kterých jsou ošetřeny rovněž zásady a postupy pro řešení případného
střetu zájmů. V případě, že taková situace nastane, přijímá se následující opatření: člen
hodnotitelské komise, u něhož by mohlo dojít ke střetu zájmů, se hodnocení zdrží a místo něj
danou žádost hodnotí jiný člen hodnotitelské komise, kterého určí předseda hodnotitelské
komise. K zodpovězení odborných otázek v souvislosti se žádostmi připraví kancelář MAS
před jednáním hodnotitelské komise adresář odborných konzultantů a v případě potřeby
přizve konzultanty na jednání výběrové komise. Po uzavření procesu hodnocení pak
předseda hodnotitelské komise nebo pověřený pracovník kanceláře MAS překontrolují
výsledné součty a průměry, zapíší je do připraveného protokolu. Na základě těchto hodnot
kancelář MAS seřadí hodnocené projekty v sestupném pořadí (od projektu s nejvyšším
bodovým ohodnocením po projekt s nejnižším bodovým ohodnocením). Z průběhu jednání
bude vyhotoven řádný zápis, který následně podepíše předseda hodnotitelské komise. Zápis
musí obsahovat:
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stručný záznam jednání hodnotitelské komise,
bodové hodnocení jednotlivých projektů,
seznam hodnocených žádostí podle bodového hodnocení rozdělen na projekty
doporučené k realizaci, seznam náhradníků a seznam projektů nedoporučených
k realizaci v rámci dané výzvy.

e) Schvalování doporučených projektů a oznámení výsledků
Po ukončení jednání hodnotitelské komise předá předseda hodnotitelské komise sestavené
seznamy s pořadím hodnocených projektů tajemníkovi nebo manažerovi příslušného OP,
který zajistí jejich projednání na programovém výboru. Programový výbor bez zbytečného
odkladu výběr projedná na nejbližším zasedání. Jednání programového výboru bude
přítomen rovněž předseda hodnotitelské komise, který na tomto zasedání seznámí přítomné
s realizovaným výběrovým procesem a jeho výsledkem. Programový výbor následně schválí
nebo v odůvodněných či sporných případech upraví návrh hodnotitelské komise.
Výsledek hodnocení a výběru zveřejní kancelář MAS do 5 dnů na internetových stránkách
MAS a informuje jednotlivé žadatele. Vybrané žádosti o podporu postoupí příslušnému ŘO.
V případě zjištěných nedostatků zajistí manažer příslušného programu komunikaci
s dotčeným žadatelem a bude mu nápomocen při odstranění zjištěných nedostatků. Pokud
žádost o podporu nevykazuje žádné nedostatky, vydá příslušný ŘO právní akt (Rozhodnutí)
nebo v případě SZIF uzavře s žadatelem Dohodu.

f)

Kontrolní a monitorovací činnost

Manažer OP napomáhá příjemci při přípravě dokumentace pro monitoring projektu, zajišťuje
komunikaci s konečným příjemcem až do ukončení doby udržitelnosti projektu. Dále zajišťuje
také archivaci příslušné dokumentace o realizaci projektu.
Pověření pracovníci kanceláře MAS provádějí kontroly v místě realizace projektu, popř. další
kontroly dle požadavků ŘO. Dle možností se pracovníci kanceláře MAS účastní kontrol
projektů prováděných jinými subjekty. Možnost zúčastnit se kontrol mají i členové
programového a monitorovacího výboru. Harmonogram kontrol manažer stanoví dle
požadavků ŘO, minimálně je kontrola provedena před proplacením podpory. V případě
zjištění problémů bude se žadatelem sepsán protokol s opatřením k nápravě. Pokud žadatel
vytýkané nedostatky nenapraví, vystaví kancelář MAS upozornění pro žadatele s vysvětlením
rizik, která z nerespektování doporučení hrozí. Ze všech kontrol budou vypracovány zápisy.
Kromě standardních kontrol realizace projektů provede kancelář MAS minimálně jednou za
rok vlastní monitoring postupu realizace SCLLD v území tak, aby bylo možné zpracovat
souhrnnou zprávu o průběhu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) na území MAS ČMP pro účely vytvoření výroční zprávy MAS a pro reporting dle
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požadavků ŘO. Na monitoring a kontrolu plnění SCLLD dohlíží kontrolní komise
a monitorovací výbor.

g) Poradenství a podpora žadatelů
Podpora žadatelů v průběhu realizace projektu:
Pracovníci kanceláře MAS provádějí po celou dobu realizace konzultace a poradenství pro
žadatele k realizovaným projektům, a to formou individuálních a skupinových konzultací,
organizování seminářů apod. Pomoc se týká zejména administrace projektů, dodržování
povinné publicity, změny legislativy a řešení dalších problémů souvisejících s realizací CLLD.
Žadatelé jsou upozorněni na povinnost konzultovat s manažery MAS všechny změny projektů
(určení manažeři se ke změnám projektů vyjadřují).
Podpora žadatelů při zpracování vyúčtování projektu:
Tajemník a manažeři OP poskytují poradenství a konzultace žadatelům i při zpracování
vyúčtování dotace v potřebném rozsahu. Žadatel je povinen před odevzdáním žádosti
o vyúčtování dotace tuto žádost s manažerem MAS konzultovat a nechat odsouhlasit.
Podpora žadatelům v době udržitelnosti:
V době udržitelnosti projektů konečných žadatelů poskytuje kancelář MAS žadatelům
poradenství, zejména v souvislosti s dodržování podmínek udržitelnosti.

e) Doplňující informace
Z důvodů zachování transparentního a nediskriminačního přístupu k žadatelům, bude
zpracována metodika pro řešení námitek k postupům při výběru projektů.
Kancelář MAS musí registrovat změny pravidel OP a seznamovat s nimi žadatele a příjemce.
Nositelé strategie budou informováni prostřednictvím Regionální stálé konference
o harmonogramu vypisování výzev. Možnosti věcného a územního zacílení výzev, které ŘO
dosud nevyhlásilo, komunikuje MAS prostřednictvím regionální stálé konference (RSK)
a národní stálé konference (NSK).
Výsledky hodnocení a informace o schválení projektů integrovaných strategií k realizaci se
ukládají do MS2014+, resp. do IS SZIF v případě PRV .
Příjemce realizuje projekt v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory.
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Činnost kanceláře MAS v průběhu realizace projektů se bude skládat z těchto aktivit:







pořádání seminářů a konzultací pro konečné příjemce, kde s nimi bude řešit případné
dotazy a problémy,
sběr, evidence a kontrola hlášení o změnách projektů,
sběr a evidence monitorovacích zpráv projektů,
zpracování plánu kontrol MAS a jeho naplňování,
vedení složek projektů,
administrace proplácení projektů.

4.2.3 Personální kapacita
Aktuální personální kapacita odpovídá současným potřebám náplně práce. MAS připravuje
výběr nových členů týmu a doplní předpokládanou personální kapacitu pro realizování
administrativních postupů po vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů. Aktuálně
je připraven tým v počtu pěti členů s různou úrovní zapojení (výše úvazků - 0,25 - 1).
Kancelář MAS bude uplatňovat pružnou pracovní dobu. Personální kapacity budou podle
potřeby přehodnoceny a doplněny zvýšením zapojení případně přijetím dalších členů týmu.

4.2.4 Zajištění auditní stopy
MAS zajišťuje archivaci potřebné dokumentace k projektům dle příslušných zákonů
a pravidel OP v elektronické nebo tištěné podobě.
Elektronická archivace bude zajištěna v informačním systému daného OP, na fyzických
datových úložištích a cloudovém úložišti OneDrive.
Archivace dokumentů bude zajištěna v prostorách kanceláře MAS. Archivována bude veškerá
dokumentace související s projekty od podání žádosti o dotaci až po skončení doby
udržitelnosti, zároveň bude zajištěna také archivace všech důležitých dokumentů spojených
s realizací CLLD (zápisy z jednání orgánů MAS, seznamy členů, uzavřených smluv,
objednávky, účetní doklady, mzdová agenda, doklady o průběhu výběrových řízení,
protokoly o kontrolách apod.)
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4.3 Popis animačních aktivit MAS
Animační aktivity tvoří souhrn veškerých činností MAS jako celku – pracovníků kanceláře
MAS, členů místního partnerství a orgánů MAS prováděných v rámci CLLD pro zvýšení
informovanosti, podporu rozvoje regionu a posílení jeho absorpční kapacity. Za animační
aktivity nejsou považovány činnosti při samotné administraci projektů konečných
žadatelů/příjemců. Naopak však předmětem animace může být působení na zvyšování
kvality předkládaných žádostí o dotace i realizovaných projektů vycházejících především
z nastavení strategických cílů a opatření zahrnutých ve Strategii, přičemž projekty mohou,
ale nemusí být realizovány prostřednictvím CLLD. Ve fázi přípravy Strategie jsou animační
aktivity směrovány do vyvolání zájmu aktérů území minimálně do fáze pochopení náplně
principů Leader a optimálně k aktivní účasti na tvorbě strategie.
Významnou část animačních aktivit představuje průběžný kontakt s partnery a zástupci obcí,
poskytování aktuálních informací a aktualizaci záměrů vhodných k uplatnění v realizované
strategii.
Animační aktivity budou realizovány následovně:








základním komunikačním principem je aplikace principů metody LEADER v rozvoji
regionu a při realizaci SCLLD, vzájemnou výměnu informací a zkušeností, spolupráci
a zvyšování pocitu sounáležitosti se stavem a rozvojem území,
základním komunikačním principem je informování a propagace SCLLD, jejích cílů
a priorit vč. zvyšování informovanosti o možnostech získání dotační podpory
z Operačních a komunitárních programů EU a prostřednictvím implementace SCLLD
(Programových rámců), poskytování informací o vyhlášených výzvách, podpořených
projektech, jejich významu a přínosech, vyzdvižení příkladů dobré praxe apod.,
servisním komunikačním principem je podpora místních aktérů při přípravě projektů,
z hlediska jejich formy a věcného obsahu (např. osvojováním příkladů dobré praxe,
zkušenosti úspěšných žadatelů apod.), také z hlediska technického, tj. zajištěním
metodické pomoci při přípravě žádostí o podporu i v průběhu realizace a udržitelnosti
podpořených projektů,
těžiště animačních aktivit představují operační programy: Integrovaný regionální
operační program, Program rozvoje venkova, Operační program zaměstnanost
a Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání. Evidence animačních aktivit pro účely
kontroly bude součástí procesu animace.

Pro pravidelné informování členů i široké veřejnosti je Kancelář MAS povinna aktualizovat
hlavní komunikační prostředek a zdroj informací o SCLLD - své internetové stránky.
Na webových stránkách www.mascmp.cz jsou povinně zveřejněny:







kontaktní údaje, adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby,
mapa území působnosti MAS Českomoravské pomezí,
platné dokumenty MAS Českomoravské pomezí, o.p.s. (Zakládací smlouva, Statut),
seznam členů místního partnerství,
přihláška a podmínky pro členství v MAS Českomoravské pomezí,
složení orgánů místního partnerství,
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výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Českomoravské pomezí a její
organizační složky MAS,
aktuální informace o výzvách pro dotační podporu realizace SCLLD,
strategie komunitou vedeného místního rozvoje na území MAS Českomoravské
pomezí 2014 – 2020,
další potřebné informace a dokumenty.

Animační a komunikační aktivity koordinuje vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s manažery
programů.
Seznam používaných animačních aktivit
Animace SCLLD























propagace SCLLD (webové stránky, zpravodaj MAS),
cílené zvyšování povědomí veřejnosti o CLLD a přínosu činnosti MAS pro region,
propagace výsledků SCLLD - letáky, brožury, bannery,
motivace zájmových skupin o aktivní přístup k CLLD a naplňování strategie,
individuální i skupinové konzultace,
informování potencionálních žadatelů o výzvách a jejich podmínkách, způsobu výběru
projektů a uveřejňování výsledků výběru projektů atd.,
informování o SCLLD a podpora potenciálních příjemců v rozvíjení projektových
záměrů a přípravě žádostí, směřujících k naplňování SCLLD (konzultace žádostí,
semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám MAS),
poskytování informací o výzvách z různých operačních programů a dalších finančních
zdrojů,
nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými stranami,
neformální propagace SCLLD prostřednictvím aktivit v regionu (pas prázdninového
cestovatele, soutěže, spolupodílet se na kulturních akcích pro veřejnost apod.),
sběr a sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím webových stránek a v rámci
vzdělávacích a kulturních akcích,
posilování mezisektorové spolupráce v regionu a vytváření sítí,
cílená podpora komunitního plánování v území MAS,
propagace příkladů dobré praxe a činnosti MAS na veletrzích a konferencích,
pořádání a účast na poznávacích exkurzích (sdílení, inspirace),
podpora a propagace místní produkce a propagace aktivit v regionu,
koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD,
výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti MAS prostřednictvím
např. workshopů, besed, konferencí a dalších aktivit souvisejících s realizací SCLLD,
pořádání osvětových kampaní v rámci realizace MA21,
aktivní spolupráce s ostatními MAS v regionu a ČR,
informování o činnosti MAS, hospodaření, realizaci SCLLD – stav administrace žádostí
včetně schválených projektů ve výročních zprávách MAS.

210

Animace školských zařízení v rámci OP VVV












metodická pomoc s výběrem vhodných šablon,
pomoc při zadávání dat do systému MS 2014 plus,
aktivní oslovení a monitorování realizace OP VVV u školských zařízení v regionu,
konzultace v jednotlivých školách dle potřeb škol,
pořádání školení pro žadatele a příjemce ZŠ, MŠ, ZUŠ,
konzultační činnost při realizaci projektu - výkaznictví, zadávání veřejných zakázek,
dodržování povinné publicity apod.,
metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci, závěrečných zpráv,
metodická pomoc v rámci udržitelnosti projektu,
metodická pomoc při kontrolách u příjemců,
aktuální informace na webu MAS Českomoravské pomezí pro školská zařízení,
zasílání informačních emailů (měny, doporučení).

4.4 Popis spolupráce MAS na regionální, národní a mezinárodní
úrovni a přeshraniční spolupráce
Hlavními tématy projektů spolupráce bude průnik společných zájmů směřujících k rozvoji
zapojených území. Místní akční skupiny projekty spolupráce realizují výstupy, které přináší
hodnotu obyvatelům či návštěvníkům území každé spolupracující místních akčních skupin
a zároveň tyto projekty vytváří přátelské vazby mezi samotnými místními akčními skupinami
a jejich obyvateli. Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací,
zkušeností, ale především ve spolupráci na řešení společných problémů, potřeb území nebo
využití existujícího potenciálu území.
Místní a regionální spolupráce
Opatření se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím realizace projektů
spolupráce na lokální úrovni. Tato oblast bude zaměřena na spolupráci subjektů, kdy jeden
bude MAS ČMP a partnery budou subjekty, které působí na území MAS ČMP a projekty
v rámci sousedních místních akčních skupin. Společný projekt tak přináší posílení místních
aktivit.
Národní spolupráce
Jedná se o spolupráci s místními akčními skupinami v rámci ČR a případně dalšími subjekty.
Projekty budou zaměřené na setkávání partnerů, vzdělávání, sdílení zkušeností, přenos
příkladů dobré praxe a společná realizace projektů kdy výsledek bude mít dopad do území
zapojených místních akčních skupin.
MAS bude vycházet z dosavadních pozitivních zkušeností spolupráce a partnerství místních
akčních skupin v rámci Kraje Vysočina a bude aktivně navazovat nová partnerství. Už v této
fázi dochází k předběžným kontaktům a diskutování nad možnými společnými projekty.
Příkladem je příprava projektu spolupráce s MAS Humpolecko, Zemědělskou akademií
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a školním statkem v Humpolci. Přípravná jednání probíhají v oblasti sociálního podnikání,
které v budoucnu může být přínosem pro území venkovské Vysočiny.
Návrh možných projektů spolupráce:









spolupráce v oblasti podpory regionální výroby a spotřeby,
společná propagace a rozvoj sociálního zemědělství,
společné využití a podpora provozování odborné učebny zaměřené na mlékárenství zpracování mléka k různým účelům - výroba různých druhů sýrů a dalších
mlékárenských výrobků,
spolupráce místních akčních skupin s územním propojením a mapováním (Haberská
stezka, historická hranice Čech a Moravy apod.),
propojení sousedních regionů s návazností na páteřní cyklotrasy (např. Jihlava –
Raabs) a spojení mezi blízkými regiony - příprava studie plánu trasy spojení obcí přibyslavsko – polensko,
společná podpora turistiky, hipoturistiky a agroturistiky.

Partnerské organizace, se kterými byla v průběhu přípravy SCLLD v letech 2015 – 2016
vedena příprava spolupráce na období 2016 - 2023:









MAS Humpolecko
Most Vysočiny o.p.s.
Havlíčkův kraj o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
LEADER Loucko, z.s.
Místní akční skupina Svitava z.s.
Celostátní síť pro venkov
Svaz venkovské turistiky

Mezinárodní spolupráce
V rámci možností bude MAS realizovat projekty mezinárodní spolupráce. Jejich zaměření
bude vybíráno v souladu s cíli SCLLD a bude zaměřeno zejména na přenos příkladů dobré
praxe, sdílení zkušeností, kulturní a pracovní výměny a na rozvoj venkovského území.
Přeshraniční spolupráce bude probíhat zejména v rámci sousedních zemí s blízkými
podmínkami a podobnými kořeny (Rakousko, Slovensko). Výsledkem bude převzetí
pozitivních zkušeností a transformace do výsledků v regionu působnosti zapojených místních
akčních skupin.
Realizovaný projekt spolupráce:
„S Nůší do světa řemesel“
Registrační číslo: 12/015/4210a/563/000018)
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova, IV.2.1.
Doba realizace projektu: 9/2012 – 8/2014, doba udržitelnosti: 2015 - 2020
Náklady: celkové náklady - 3 696 007 Kč, náklady MAS ČMP - 1 265 827 Kč
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Partneři projektu:
Partneři v území:

MAS Via rustica o.s. (leader partner), MAS LEADER - Loucko, z.s.,
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
DDM Polná, ZUŠ Polná, obec Jamné, keramika Okrouhlička
a Věžnička.

Cílem projektu bylo navázání na regionální tradiční řemeslnou činnost se snahou přispět ke
zvýšení znalostí, dovedností a zručnosti všech, kteří se zajímají o tradiční lidová řemesla.

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring
a evaluaci)
Základem pro hodnocení projektů budou stanovené indikátory definované NČI. Pro
hodnocení dosažení specifických cílů budou v omezené míře využity vlastní indikátory, pokud
to bude pro hodnocení výsledků strategie vypovídající a zásadní.
Kvalitní vyhodnocování realizace integrovaných strategií a integrovaných nástrojů je
podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti implementace územní dimenze (tzn.
územního zacílení intervencí v souladu se skutečnými potřebami a dosažení potřebných
změn v území).
MAS jako nositel integrované strategie v rámci navržených specifických cílů SCLLD nastavuje
indikátory z indikátorových soustav všech programů ESI fondů, kterých se navržená
integrovaná strategie týká. Metodická konstrukce jednotlivých indikátorů je definována
v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 (dále „NČI 2014+“) a v souladu
s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–
2020“.
MAS indikátory využije jako podklad pro Zprávu o plnění integrované strategie.
Základním nástrojem monitorování SCLLD je jednotný monitorovací systém pro programové
období 2014-2020, zajišťující sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech,
věrně dokumentujících jednotlivé fáze realizace projektů. Systém monitorování je určen pro
všechny ESI fondy a s výjimkou systému monitorování a vyhodnocování SCLLD je nastaven
Metodickým pokynem pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období
2014-2020 (dále „MP monitorování 2014-2020“), který definuje základní role účastníků, jichž
se proces monitorování dotýká.
MAS bude využívat MS2014+ s ohledem na svoji roli v implementačním systému. Průběžně
monitoruje pokrok realizace SCLLD a plnění územní dimenze prostřednictvím modulu
v ISKP14+ realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii. Finanční plán
integrované strategie a plánované hodnoty indikátorů jsou do monitorovacího systému
zadávány v rámci žádosti o podporu integrované strategie podané na základě výzvy na
předkládání integrovaných strategií. Údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci
SCLLD je sledováno plnění finančního plánu a plánovaných hodnot indikátorů. MAS
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předkládá s půlroční frekvencí Zprávu o plnění integrované strategie MMR – ORP (do 15. 7.
k 30.6 a do 15. 1. k 31. 12. b.r.). V případě potřeby navrhne změny při další realizaci SCLLD
včetně uvedení důvodů požadovaných změn (za podstatné změny je považována např.
změna ve finančním plánu SCLLD, změna indikátorů, změna strategických, specifických cílů
a opatření). Na základě této Zprávy MMR – ORP připraví stručnou informaci o stavu plnění
integrovaných strategií pro NSK, která projedná případné návrhy na změny integrovaného
nástroje. MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie.
Spolupracuje s ŘO při průběžném vyhodnocování naplňování finančního plánu a dosahování
cílových hodnot indikátorů integrované strategie.
Evaluace
MAS bude provádět povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého SCLLD (procesní
a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2017 pro potřeby MMR, jako součást
evaluace naplňování územní dimenze. Zpracování všech evaluačních výstupů musí
respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a přiměřeně
postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v Metodickém pokynu pro
evaluace v programovém období 2014–2020.
MAS využije souhrnných výsledků evaluací shromážděných řídícím orgánem
a zprostředkovaných formou vzdělávacích akcí k převzetí a využití nejlepších praktických
zkušeností pro další období činnosti MAS při realizaci SCLLD.
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