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nástroje CLLD a jeho budoucnosti



Stav implementace CLLD (přelom září/říjen)

Ukazatel/Programový rámec IROP PRV OP Z OP ŽP CLLD celkem

Celkový počet výzev MAS (ks) 1 274 484 1 073 238 3 069

Počet uzavřených výzev MAS (ks) 1 149 484 902 171 2 706

Celková alokace vyhlášených výzev MAS 
(mil. Kč)

8 712 4 967 3 806 333 17 818

Počet podaných žádostí o podporu (ks) 2 650 7 411 1 532 147 11 740

Počet projektů v realizaci (vydaný 
právní akt/podpis Dohody) (ks)

1 541 3 393 667 22 5 623

Objem prostředků PA/Dohoda (mil. Kč) 3 458 1 527 1 037 20 6 042

Počet ukončených projektů (ks) 586 2 253 17 9 2 865

Proplacené prostředky ŽoPl (mil. Kč) 1 224 722 169 7 2 122



Hodnocení implementace

• Mid-term evaluace realizace strategií CLLD

» Podání Evaluační zprávy od 16. 1. do 30. 6. 2019 (v termínu 
podáno 165 zpráv)

» Schváleno 146 EZ

» Po schválení evaluace je možné přidat nové aktivity v PRV podle čl. 20, 
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech •

» a rozšířit území MAS o nové obce – dosavadní „bílá místa“, obce, které 
dosud nebyly součástí jiné MAS se schválenou SCLLD

• Procesní evaluace implementace CLLD



Hodnocení implementace

• Podněcuje k efektivní spolupráci místních subjektů → vzájemné učení se, napomáhá 
budovat důvěru mezi partnery i příjemci

• Umožňuje participaci na řešení místních problémů a nalezení shody na cílech rozvoje

• Vytváří nové pracovní pozice

• Podporuje regionální producenty, zvyšuje konkurenceschopnost a kvalitu 
poskytovaných služeb

• Posiluje význam sociálního kapitálu v dané lokalitě (budování kapacity, síla vazeb aj.)

• Posiluje lidský kapitál (dovednosti, schopnosti, zkušenosti) v regionu

• Omezuje rizika a zabraňuje vyskytnutí se neočekávaných negativních výsledků

• Pomáhá utvářet lokální/regionální identitu



Příprava budoucnosti CLLD

• Jedeme od začátku – proces registrace a kontroly MAS, tj. "standardizace" MAS –
obsah a struktura strategií + proces hodnocení a schvalování strategií– hodnocení 
projektů v programech atd.

• Metodický pokyn pro využití IN v p. o. 2021–2027 (MPIN 2)

» úprava průřezových prvků implementace (obsah a struktura strategií, 
hodnocení, schvalování a změny strategií, monitoring a evaluace, 
"standardizace" MAS, ...)

» Vyjasněné oblasti – proces standardizace, strategie (struktura, obsah, 
hodnocení),

» V řešení – postupy výběru integrovaných projektů v jednotlivých 
programech (míra zapojení MAS)



"Zjednodušení" CLLD21+

• Zjednodušení jednotlivých procesů implementace, např.

• zjednodušení a zautomatizování registrace a kontroly ("standardů") MAS (automatické 
kontroly v MS, méně kritérií/"standardů")

• jednodušší strategie (nepovinná socioekonomická analýza apod.)

• dynamičtější proces hodnocení a schvalování strategií (dvě části strategie – dvoufázové 
schvalování, nezávislé programové rámce atd.)

• zjednodušení procesu výzev MAS

• zjednodušení hodnocení projektů ze strany MAS (zejména hodnocení souladu projektu se 
SCLLD; bude se lišit v jednotlivých programech)

• jednodušší monitoring (1 zpráva ročně), kontinuita metodiky evaluace

• Kontinuita pravidel populační velikosti území a organizační struktury MAS



Registrace a kontrola ("standardizace") MAS

• Registrace a kontrola subjektů, které budou způsobilé být nositeli CLLD

• Je třeba ověřit, zda subjekt, který sám sebe definuje jako MAS, plní potřebná 
kritéria/standardy (evropská a národní)

• Kritéria ukotvena ještě v současném MPIN (metodické stanovisko)

• Realizace vstupní registrace a kontroly v 1. pololetí 2020 – upřesnění harmonogramu 
s NS MAS

• Zjednodušení, zautomatizování kontroly

• Kontrolované oblasti

» územní působnost MAS

» partnerství a orgány MAS

» kancelář MAS



Tvorba strategie CLLD21+

• Jednodušší SCLLD, jejichž tvorba by vyžadovala menší množství vstupů

• Analýza rozvojových potřeb, Akční plán/y – nejdůležitější části, jejichž tvorba bude 
vyžadovat největší množství vstupů (nelze je prostě "převzít" ze stávající strategie)

• MAS by postupně měly začínat se sbíráním informací pro Analýzu rozvojových potřeb

• Důraz na potřeby vyplývající z kvalitativního šetření v území, tj. na práci s partnery 
a komunitou

• Za první výkop lze považovat Focus groups realizované v rámci mid-term evaluací 
realizace SCLLD (oblast B – relevance SCLLD)

• Struktura a obsah SCLLD 21+ ukotveny ještě v současném MPIN (metodické stanovisko) 
– zahájení procesu již v r. 2020



Tvorba strategie CLLD21+

• Jednodušší SCLLD, jejichž tvorba by vyžadovala menší množství vstupů

• Analýza rozvojových potřeb, Akční plán/y – nejdůležitější části, jejichž tvorba bude 
vyžadovat největší množství vstupů (nelze je prostě "převzít" ze stávající strategie)

• MAS by postupně měly začínat se sbíráním informací pro Analýzu rozvojových potřeb

• Důraz na potřeby vyplývající z kvalitativního šetření v území, tj. na práci s partnery 
a komunitou

• Za první výkop lze považovat Focus groups realizované v rámci mid-term evaluací 
realizace SCLLD (oblast B – relevance SCLLD)

• Struktura a obsah SCLLD 21+ ukotveny ještě v současném MPIN (metodické stanovisko) 
– zahájení procesu již v r. 2020



Další otázky

• MAS jako otevřené partnerství

• Hrazení provozu (činností) MAS

• Vzorec pro velikost podpory

• Kdy bude připravován Akční plán SCLLD?

• MAS v OP Z+ (výběr SCLLD k podpoře)

• Otázka zájmových skupin



Harmonogram příprav a zahájení CLLD21+


