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Vážený pane hejtmane, 

 

reaguji na usnesení č. 7/10RSK/2016, které Regionální stálá konference pro území 

Ústeckého kraje (dále jen „RSK ÚLK“) přijala na svém 10. zasedání dne 18. října 2016. 

Zmíněným usnesením RSK ÚLK vzala na vědomí zprávu Komunitně vedený místní rozvoj 

a požádala Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) o: 

a) efektivní naplňování Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013, čl. 33, 

odst. 4, 

b) neprodlené zajištění komplexní funkčnosti monitorovacího systému, 

c) o zohlednění specifik venkovských oblastí a respektování potřeb MAS při nastavování 

konkrétních podmínek pro podporované aktivity zejména v IROP. 

Dovolte mi reagovat na výše uvedená usnesení, která jsou důkazem, že regionální stálé 

konference mají svou ukotvenou roli a přinášejí důležitou zpětnou vazbu.  

Add a) Ustanovení čl. 33 odst. 4 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 

se vztahuje k časovému rámci výběru strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen 

„SCLLD“): „První kolo výběru strategií komunitně vedeného místního rozvoje se dokončí 

do dvou let ode dne schválení dohody o partnerství. Členské státy mohou i po uplynutí této 

lhůty vybírat další SCLLD, avšak nejpozději do 31. prosince 2017.“. 

Dohoda o partnerství byla schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014. Dva roky 

od tohoto data tedy uplynuly k 26. srpnu 2016. Předmětné ustanovení ani další části citovaného 

nařízení EU nestanoví, co se rozumí pod „prvním kolem výběru strategií“ ani jeho 

„dokončením“. MMR spojuje „první kolo výběru strategií“ s obdobím trvání první výzvy 

k předložení žádostí o podporu SCLLD. 

Podle čl. 8.3 Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 

2014 - 2020, verze 2, listopad 2015, předkládá Místní akční skupina (dále jen „MAS“) žádost 

o podporu SCLLD prostřednictvím portálu ISKP14+ monitorovacího systému MS2014+ 

na základě výzvy vyhlášené odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Přitom 

platí, že každá MAS předkládá pouze jednu žádost o podporu SCLLD. Novou žádost může 



 

 

 

MAS předložit pouze v případě, kdy byla předchozí předložená SCLLD zamítnuta a proces 

hodnocení byl ukončen. 

V souladu s usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií 

Komunitně vedeného místního rozvoje, jímž bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit 

výzvu na předkládání žádostí o podporu SCLLD, byla výzva č. 1 vyhlášena pro období 

od  1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 a prodloužena do 31. 3. 2016. Trvání první výzvy k předložení 

žádostí o podporu SCLLD a tedy první kolo výběru strategií bylo ukončeno před uplynutím lhůty 

dvou let od schválení Dohody o partnerství. 

Výzva č. 2, určená místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě  

a žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli, byla vyhlášena od 11. 5. 2016 do 29. 7. 2016 

a prodloužena do 31. 10. 2016. SCLLD budou vybrány nejpozději k 31. 12. 2017, přičemž 

předpokládáme, že se tak stane před uvedeným mezním termínem.  

Add b) Druhým bodem zmíněného usnesení RSK ÚLK je žádost neprodleného zajištění 

komplexní funkčnosti monitorovacího systému. Dne 4. listopadu 2016 uspořádalo MMR jednání 

mezi Odborem správy monitorovacího systému MMR a zástupci regionálních stálých konferencí 

pro území jednotlivých krajů, na kterém byly řešeny konkrétní podněty k nefunkčnosti systému. 

Odpovědi na dotazy, které byly v rámci jednání vzneseny, pak byly elektronicky zaslány 

na jednotlivé sekretariáty RSK. Věřím, že toto jednání a následné zodpovězení dotazů pomohlo 

vyřešit nejasnosti v rámci funkčnosti MS2014+. 

Add c) Posledním bodem usnesení č. 7/10RSK/2016 byla žádost o zohlednění specifik 

venkovských oblastí a respektování potřeb MAS při nastavování konkrétních podmínek 

pro podporované aktivity zejména v IROP. Efektivita uplatňování nástroje CLLD v ČR je 

nepochybně podmíněna zohledněním specifických potřeb českého venkova, o což se snaží 

MMR i jednotlivé řídicí orgány (dále jen „ŘO“). ŘO IROP je při nastavování podmínek podpory 

vázán schváleným textem Programového dokumentu IROP. Při jeho tvorbě a vyjednávání 

respektoval ustanovení Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále jen 

„Dohoda“), která vychází z Národního programu reforem České republiky 2014 (dále jen „NPR“) 

a Specifických doporučení Rady k NPR. Dohoda uvádí v kapitole 2 Opatření k zajištění účinné 

implementace podle článku 15 (1, B) obecného nařízení: „Koncentrace podpor uvnitř programů 

a mezi programy vyžaduje soustředění se na klíčové problémy a intervence, které mohou 

zajistit významné přínosy i při omezeném počtu programů a priorit, a to při zacílení finanční 

alokace prostředků na hlavní synergické a komplementární oblasti.“ Strategie IROP reflektuje 

ustanovení NPR a Dohody o partnerství a ŘO IROP je musí dodržovat při nastavování 

podmínek výzev, aby neohrozil čerpání podpory z ESI fondů. 

V roce 2017 s velkou pravděpodobností proběhne jednání s Evropskou komisí o změně 

Programového dokumentu IROP. Na jednání monitorovacího výboru 24. listopadu 2016 vyzval 



 

 

 

jeho předseda členy, aby zasílali návrhy na změny do konce ledna 2017. Místní akční skupiny 

mají v monitorovacím výboru své zastoupení a mohou tedy předložit své návrhy Řídicímu 

orgánu IROP, který je pak bude o výsledcích vyjednávání informovat. 

Vážený pane předsedo, velice mě těší aktivní přístup RSK ÚLK k problematice čerpání 

evropských prostředků v tomto programovém období. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi 

užitečná. Věřím, že tato vzájemná spolupráce pozitivně ovlivní další vývoj čerpání finančních 

prostředků z Evropských strukturálních investičních fondů.   

 

 

 

S poděkováním za spolupráci 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Martin Klika, MBA. 

hejtman  

Ústecký kraj 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

    

   


