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Č.j.: MMR-11153/2017-52 

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií 
Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3 

 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

odbor regionální politiky  

 

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního 

rozvoje.  

1 Identifikace a časové nastavení výzvy 

Typ integrované strategie Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje 

Název výzvy Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií 

Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3 

Číslo výzvy CLLD_17_003 

Datum vyhlášení výzvy 11. 5. 2017  

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 

v monitorovacím systému MS2014+ 

17. 5. 2017, 12:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 5. 2017, 12:00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2017, 12:00 

Alokace výzvy Není relevantní 

Druh výzvy Průběžná 

Oprávnění žadatelé Místní akční skupiny, jimž bylo vydáno Osvědčení 

o standardizaci MAS  

Proces vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného 
místního rozvoje, jejich hodnocení a schvalování upravuje Metodický pokyn pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (dále též „MPIN“) schválený 
usnesením vlády č. 682 ze dne 27. srpna 2014, jež je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů 
v programovém období 2014–2020, ve znění aktualizace ze dne 10. 11. 2015 a dalších 
následných aktualizací. Odkaz na elektronickou verzi MPIN v aktuálním znění: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-
programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju 

Alokace výzvy 

Alokace výzvy není pro tento typ výzvy relevantní. Pro informaci jsou níže uvedeny celkové 
alokace na specifické cíle (resp. opatření PRV) pro celé programové období 2014 – 2020 
pro jednotlivé zapojené programy.  
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Vymezení oprávněných žadatelů 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli pouze místní akční skupiny (dále též „MAS“), jimž 
bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.  

Žadatelem nemůže být MAS, jež předložila žádost o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje do první výzvy (CLLD_15_001, vyhlášené dne 1. srpna 2015), nebo druhé 
výzvy (CLLD 16_002, vyhlášené 11. 5. 2016), pokud hodnocení této žádosti dosud probíhá. 
Novou žádost může MAS předložit pouze v případě, že byla předchozí žádost zamítnuta, 
nebo stažena žadatelem a proces administrace žádosti byl ukončen. V případě, že by MAS 
podala zároveň dvě žádosti o podporu téže strategie Komunitně vedeného místního rozvoje, 
bude administrace druhé podané žádosti ukončena před zahájením procesu hodnocení.1 

2 Věcné zaměření strategií Komunitně vedeného místního 
rozvoje 

Komunitně vedený místní rozvoj (dále též „CLLD“) bude v souladu s Dohodou o partnerství 
využit v programovém období 2014 - 2020 ve venkovském území ČR pokrytém místními 
akčními skupinami2 (MAS). Místní akční skupiny mohou zpracovávat integrovanou strategii 
širšího zaměření, financovanou z několika programů Evropských strukturálních 
a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.  

Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje 
je získání Osvědčení o standardizaci MAS. 

Na základě řádně schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (dále též 
„SCLLD“) bude možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat podporu pro realizaci 
integrovaných projektů žadatelů (příjemců) v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost 
(řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí 
(řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán 
Ministerstvo zemědělství). 

2.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Prioritní osa 4 - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 

Investiční priorita 9d 

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Specifický cíl 4.1 obsahuje aktivity ze specifických cílů:  

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof vyjma aktivity 

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, 

zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních 

                                                
1
 blíže viz kap. 8.3. MPIN 

2
 konkrétně v území MAS tvořeném územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS 

nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel 
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složek IZS při řešení mimořádných dovedností  

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče 

o zdraví, kde je pro CLLD vymezena aktivita s názvem Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče.  

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení 

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví 

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

Celková alokace 

na SC pro 

programové 

období 2014 - 2020 

 

303 932 245 EUR 

Na podporu SCLLD je v IROP pro celé programové období 2014 – 2020 vyhrazena částka 
ve výši 303 932 245 EUR – tato částka představuje 8 206 170 615 Kč při kurzu 27 Kč/EUR. 
Alokace pro celé programové období 2014 – 2020 je indikativní. 

Při výběru aktivit CLLD, podporovaných z IROP, budou zohledněny údaje, které 
korespondují se zaměřením a cíli operačního programu. Pro rozdělení alokací ze 
specifického cíle 4.1 bude využit nastavený algoritmus, který vystihuje zalidněnost území 
MAS, viz příloha č. 1. 

Doplňující kritéria řídicího orgánu (ŘO) pro fázi věcného hodnocení SCLLD: 

Řídicí orgán IROP využívá při věcném hodnocení strategií upřesňující kritéria, která jsou 
v souladu s přílohou č. 6 MPIN. Indikátory k SC 4.1 IROP  jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Bližší podmínky pro čerpání podpory stanoví Programový dokument IROP a další 
dokumentace programu. Viz http://www.dotaceEU.cz/irop. 

2.2 Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 3 -  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 

a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Celková alokace 

na SC pro 

programové 

období 2014 - 2020 

 

67 294 721 EUR  

http://www.dotaceeu.cz/irop
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Doplňující informace k rozdělení celkové alokace na SC 2.3.1: 

Na podporu SCLLD je v OP Zaměstnanost pro programové období 2014 – 2020 vyhrazena 
částka ve výši 67 294 721 EUR – tato částka představuje 1 816 957 467 Kč při kurzu 
27 Kč/EUR (částka zahrnuje všechny zdroje financování, tj. zdroje z Evropského sociálního 
fondu, státního rozpočtu ČR, rozpočty obcí a krajů, soukromé zdroje i případné další 
prostředky nespadající do těchto uvedených kategorií). Částka alokace v Kč je pouze 
indikativní, závislá na pohybu kurzu Kč vůči EUR.  

Při výběru MAS k podpoře v OP Z bude řídicí orgán brát do úvahy celkovou alokaci na IP 2.3 
OP Z a výhody koncentrace finanční pomoci v potřebných územích vzhledem k dosažení 
významnějších změn v tomto území. Do výběru MAS budou zahrnuty statistické ukazatele 
korespondující s podporovanými aktivitami v OP Z a s předpokládanou absorpční kapacitou 
území MAS. Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce 
SCLLD byly poskytnuty ŘO OP Z. 3 

Řídicí orgán OP Zaměstnanost požaduje uvést jako povinnou přílohu žádosti o podporu 
SCLLD Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 programového 
rámce OPZ dle vzoru v příloze č. 8 této výzvy. 

Upozorňujeme žadatele, že řídicí orgán OP Zaměstnanost vydává občasné informace 
pro MAS, které jsou průběžně zveřejňovány na oficiálních stránkách řídicího orgánu OP 
Zaměstnanost www.esfcr.cz a ESF foru a dále na http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-
mas/. 

Doplňující kritéria řídicího orgánu pro fázi věcného hodnocení SCLLD:  

OP Zaměstnanost nebude ve fázi věcného hodnocení SCLLD využívat doplňující hodnoticí 
kritéria. 

Indikátory příslušné ke SC 2.3.1 OP Zaměstnanost jsou uvedeny v příloze č. 2.  

Bližší podmínky pro čerpání podpory v rámci výše uvedeného specifického cíle stanoví 
programový dokument OP Zaměstnanost viz http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-
2020.   

2.3 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu. 

Investiční priorita 1 – Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného 

využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a 

podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 

a ekologických infrastruktur 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 

                                                
3
 viz Informace pro MAS č. 1 

http://www.esfcr.cz/
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
http://nsmascr.cz/informace-ro-opz-pro-mas/
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Celková alokace 

na SC 4.2 pro 

programové 

období 2014 - 2020 

 

24 173 507 EUR 

Celková alokace 

na SC 4.3 pro 

programové 

období 2014 - 2020 

 

151 694 028 EUR 

Na podporu SCLLD je v OP ŽP pro programové období 2014 – 2020 vyhrazena částka 
ve výši 18 518 518 EUR – tato částka představuje 500 000 000 Kč při kurzu 27 Kč/EUR. 

Pro výběr MAS k podpoře v OP ŽP vytvořil řídící orgán vzorec reflektující alokaci určenou 
pro integrovaný nástroj CLLD v rámci OP ŽP a aspekty související s vybranými typy aktivit. 
Do výběru byly zahrnuty pouze MAS, které se alespoň částečně nachází na území 
velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ), kde je možné či nutné realizovat aktivity 
CLLD v rámci OP ŽP – výsadby dřevin na nelesní půdě a likvidace vybraných invazních 
druhů rostlin: křídlatka (Reynoutria sp.) a bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). 
Tímto způsobem byla určena alokace pro každou vybranou MAS. Doplňující informace viz 
přílohu č. 3. Seznam vybraných MAS k dispozici viz http://www.opzp.cz. 

Doplňující kritéria řídicího orgánu pro fázi věcného hodnocení SCLLD:  

Řídicí orgán OP ŽP nebude ve fázi věcného hodnocení SCLLD využívat doplňující hodnoticí 
kritéria. 

Indikátory příslušné ke SC 4.2 a 4.3 OP ŽP jsou uvedeny v příloze č. 3.  

Bližší podmínky pro čerpání podpory v rámci výše uvedených specifických cílů stanoví 
Programový dokument OP ŽP 2014 - 2020 a Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 
z OPŽP 2014 – 2020 viz http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty. 

2.4 Program rozvoje venkova (PRV) 

Tematický cíl  9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci  

Priorita 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech 

Opatření 19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně 
vedený místní rozvoj), (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje 
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

Celková alokace 

na opatření 19  

pro programové 

období 2014 - 2020 

 
 
180 130 783 EUR 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
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Doplňující kritéria řídicího orgánu pro fázi věcného hodnocení SCLLD:  

Pro výběr MAS, resp. jejich SCLLD, k podpoře v rámci programového rámce PRV jsou 
stanovena výběrová kritéria, která jsou součástí „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 
výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a alokace v rámci programového 
rámce Programu rozvoje venkova“. Výběrová kritéria vycházejí z kritérií pro věcné hodnocení 
stanovených MPIN. Doplňující kritéria ŘO PRV jsou uvedena v příloze č. 7.  

Předpokládaná alokace pro operaci 19.2.1 a 19.3.1 jednotlivých MAS a výše uvedená 
Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.  

Bližší podmínky pro čerpání podpory v rámci výše uvedeného opatření stanoví programový 
dokument PRV a další dokumentace programu viz: http://eagri.cz/prv.    

Indikátory příslušné k opatření 19 PRV jsou uvedeny v příloze č. 4.  

3 Územní zaměření 

Programová oblast a území dopadu: území pokrytá místními akčními skupinami (MAS)4. 

V případě realizace operací, které nespočívají v investici do infrastruktury (tzv. měkkých 
aktivit, např. školení) lze aktivity naplňující danou SCLLD realizovat i mimo vymezené území 
definované touto SCLLD, pokud jsou tyto aktivity využity ve prospěch cílových skupin 
z vymezeného území SCLLD. 

4 Informace o způsobu hodnocení a schvalování SCLLD 

4.1 Popis hodnocení a výběru integrovaných strategií 

Předložené integrované strategie jsou posuzovány ve dvou fázích hodnocení:  

1. kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – zajišťuje MMR, odbor regionální politiky; 

2. věcné hodnocení (soulad SCLLD s cíli, zaměřením, a podmínkami programů) – prováděno 
paralelně řídicími orgány relevantních programů.  

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti se provádí dle kritérií stanovených MPIN, jež 
jsou uvedena v příloze č. 5.  

Věcné hodnocení se provádí podle kritérií stanovených MPIN, jež jsou uvedena 
v příloze č. 6. Tato základní hodnotící kritéria mohou jednotlivé ŘO doplnit upřesňujícími 
kritérii, která jsou zveřejněna zároveň s výzvou, viz přílohy výzvy.  

V poslední fázi procesu věcného hodnocení SCLLD vydávají ŘO akceptační dopisy řídicích 
orgánů příslušných programů ESI fondů. Přesné postupy pro hodnocení a schvalování 
SCLLD jsou stanoveny Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014 – 2020 schváleným usnesením vlády č. 682 ze dne 27. srpna 
2014 ve znění aktualizace ze dne 10. 11. 2015 a dalších následných aktualizací. 

                                                
4
 konkrétně území MAS tvořené územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS 

nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel 
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5 Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost 

konzultací 

5.1 Povinné přílohy žádosti o podporu 

1. Vlastní dokument SCLLD včetně příloh stanovených MPIN (formát PDF, příp. tabulky 
ve formátu xls dle vzoru viz přílohu č. 9 této výzvy); 

2. Kopie žádosti o standardizaci MAS (formát PDF). 

3. Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 programového rámce 
OPZ 

5.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu 

Žádost o podporu SCLLD se podává elektronicky prostřednictvím monitorovacího systému 
MS2014+ (dále jen „ISKP14+“) včetně všech požadovaných příloh (definovaných výše 
uvedenými metodickými dokumenty). Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu 
naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz. 

Žádost o podporu se zpracovává v českém jazyce.  

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně 
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě 
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v ISKP14+ nebo jiný dokument 
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v ISKP14+, proto musí 
být statutární zástupce / osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této 
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
V ISKP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné 
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti 
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt/žadatel nastavil v rámci 
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. 

K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu hodnocení se 
bude vycházet výhradně z informací, které žádost obsahuje. Všechny její části proto 
vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelně.  

Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím ISKP14+. V případě, že 
bude žádost podána jinou formou, nebude považována za podanou.  

Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou k dispozici viz 
https://mseu.mssf.cz/, (viz záložka „FAQ“).  

Uživatelská příručka k vyplňování žádosti o integrovanou strategii je zveřejněna viz 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-
2014-2020/Vyhlasene-vyzvy. 

 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
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5.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti 
o podporu 

 
Adresa vyhlašovatele:  Ministerstvo pro místní rozvoj 
         odbor regionální politiky 
         Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15 

Kontaktní osoba:  

Ing. Milena Brožová, tel. 224 864 001, Ing. Johana Benešová, tel: 224 864 020 

Své otázky můžete rovněž adresovat na sběrnou adresu clld@mmr.cz. 
 
Nejčastěji kladené dotazy k této výzvě budou rovněž publikovány na stránkách MMR 
v záložce k regionální politice:  http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-
ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy 

Umístění textu výzvy a další dokumentace výzvy na webovém portále MMR: 
www.dotaceEU.cz/vyzva-CLLD.   

6 Další dokumentace výzvy  

6.1 Možnost změny výzvy 

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky upozorňuje, že je oprávněn výzvu 
k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje upravovat 
za podmínek, které jsou níže specifikovány. Všechny změny výzvy je nutné řádně zdůvodnit 
a včas o nich informovat žadatele.   

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu SCLLD - časové období příjmu žádostí 
o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je možné v případě odůvodněné 
potřeby a časově příznivého průběhu procesu hodnocení a schvalování strategií prodloužit 
a stanovit pozdější termín ukončení příjmu žádostí o podporu. O této skutečnosti by žadatelé 
byli informováni s řádným odůvodněním nejméně deset pracovních dní před uplynutím 
původně plánovaného termínu zveřejněním na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-
cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy 

Datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. 6. 2017 s ohledem k povinnosti České 
republiky vyplývající z obecného nařízení 1303/2013, čl. 33, odst. 4, které stanoví, 
že „Členské státy mohou i po uplynutí této lhůty vybírat další strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje, avšak nejpozději do 31. prosince 2017.“, a rovněž s ohledem 
k dosavadním zkušenostem s průběhem a délkou procesu hodnocení a schvalování 
integrovaných strategií. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů stanoví 
předpokládaný konečný termín pro předkládání žádostí o podporu SCLLD 31. 7. 2017. 

Úprava průběhu procesu hodnocení a schvalování integrovaných strategií - v případě, 
že bude období příjmu žádostí prodlouženo (viz výše), bude vzhledem k výše uvedené 
povinnosti České republiky „dokončit výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
nejpozději do 31. 12. 2017“ nezbytné upravit pro další období příjmu žádostí o podporu 
podmínky hodnocení a schvalování strategií. 

mailto:clld@mmr.cz
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
http://www.dotaceeu.cz/vyzva-CLLD
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy
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Harmonogram procesu hodnocení a schvalování strategií CLLD může být v tomto případě 
v zájmu urychlení a zkrácení procesu operativně upraven formou vydání Metodického 
stanoviska ministryně pro místní rozvoj k MPIN, a to zejména zkrácením lhůt 
na přepracování/doplnění žádosti na straně žadatele. 

Lhůty pro přepracování/doplnění žádosti v obou fázích hodnocení - v zájmu urychlení 
procesu hodnocení budou žadatelům lhůty na přepracování/doplnění žádosti na straně 
žadatele prodlužovány pouze omezeně v opodstatněných případech. 

Vyhlašovatel výzvy na základě dosavadních zkušeností z procesu hodnocení zároveň 
předpokládá maximální součinnost žadatelů při vypořádání připomínek/požadavků MMR-
ORP a zapojených řídicích orgánů programů a snahu o maximální urychlení procesu.   

Indikátory – na základě vydání či aktualizace příslušné dokumentace operačního programu 
je možné doplnění indikátorů. 

 

6. 2 Přílohy 

1. IROP - Vzorec pro výpočet alokace IROP SC 4.1, Indikátory 
2. OP Zaměstnanost – Indikátory 
3. OP Životní prostředí - Zjednodušený popis výpočtu přidělení finančních částek pro MAS 

v OP ŽP, Indikátory 
4. Program rozvoje venkova – Indikátory 
5. Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD 
6. Věcné hodnocení integrované strategie SLLD 
7. Program rozvoje venkova - Doplňující kritéria pro fázi věcného hodnocení 
8. Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 programového rámce 

OP Z 
9. Vzory povinných příloh SCLLD stanovených Metodickým pokynem pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020  (tabulky e), f), g) dle MPIN 
ve formátu xls) 

 

 

 

 

Ing. Karla Šlechtová 

Ministryně pro místní rozvoj 

 

V Praze dne        dubna 2017  
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Příloha č. 1 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Specifický cíl (SC) 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu  

1) Vzorec pro výpočet alokace IROP SC 4.1 
  

MAS  XY    → 

 
Alokace SC 4.1  

 

x 

Počet obyvatel na 
území MAS XY  

dle počtu 
obyvatel v obcích 

k 1.1 2014 

= 

Alokace SCLLD (MAS XY)  
pro programové období 
2014 - 2020  
XXX  

 
Počet obyvatel na území 

všech MAS v ČR dle počtu 
obyvatel v obcích  

k 1.1 2014 

 

2) Indikátory SC 4.1 

V předloženém plánu naplňování indikátorů strategie CLLD uvede žadatel (MAS) výchozí a 

cílovou hodnotu k následujícím indikátorům. MAS vybere relevantní indikátory ve vztahu 

k plánovaným opatřením, resp. aktivitám. Pro MAS je závazné naplňování indikátorů 

výstupu. 

Kód
5
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

91010 

Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí 

zpřístupněných za vstupné 

Návštěvníci / 

rok výsledek 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním % výsledek 

55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení Osoby/rok výsledek 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras km výstup 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km výstup 

75201 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 

terminálů ve veřejné dopravě Terminály výstup 

74001 Počet vytvořených parkovacích míst 

Parkovací 

místa výstup 

91005 

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek a atrakcí Návštěvy/rok výstup 

                                                
5
 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+.  
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Kód
5
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

50001 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení osoby výstup 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE výstup 

10300 

Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou 

(granty) EUR výstup 

10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu Podniky výstup 

10102 Počet podniků pobírajících granty Podniky výstup 

10000 Počet podniků pobírajících podporu Podniky výstup 

50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let osoby výsledek 

90501 Počet revitalizovaných památkových objektů Objekty výstup 

90703 

Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a 

fondů 

Podsbírky/fon

dy výstup 

90710 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů % výsledek 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Parkovací 

místa výstup 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení % výsledek 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledek 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů Lůžka výsledek 

67510 Kapacita služeb a sociální práce Klienti výsledek 

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Bytové 

jednotky výstup 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Zázemí výstup 

57520 

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností 

složek IZS Území výsledek 

90001 Počet podpořených strategií CLLD Strategie výstup 

57310 

Kapacity poskytovatelů psychiatrické péče vytvořené nebo 

modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické péče Osoby/den výsledek 

57801 Počet podpořených mobilních týmů Týmy výstup 

57301 Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče Poskytovatelé výstup 

10403 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se 

zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE výstup 

57501 

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících 

složkám IZS Objekty výstup 

57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS Sety výstup 
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Kód
5
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení Zařízení výstup 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % výsledek 

75001 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 

v dopravě Realizace výstup 

74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu Vozidla výstup 

75120 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech 

v osobní dopravě % výsledek 

90200 

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních 

studií Dokumenty výstup 

90204 Počet územních studií – veřejná infrastruktura Studie výstup 

75110 Počet osob přepravených veřejnou dopravou Osoby/rok výsledek 

70401 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy ks výstup 

90210 

Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 

plánem a územní studií km2 výsledek 

90203 Počet územních studií – krajina Studie výstup 

90202 Počet regulačních plánů Plány výstup 

90201 Počet územních plánů Plány výstup 

36111 

Množství emisí primárních částic a prekurzorů 

sekundárních částic t/rok výsledek 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Služby výstup 

57410 

Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé 

psychiatrické péče Dny výsledek 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů jsou upravena 

v příslušné dokumentaci operačního programu a v NČI2014+. 
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Příloha č. 2 

Operační program Zaměstnanost – Indikátory SC 2.3.1. 

MAS si musí zvolit všechny relevantní indikátory z následující tabulky ve vztahu 
k zamýšleným aktivitám, které budou v rámci SCLLD realizovány.6 
 

Kód
7
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti osoby výsledek 

62700* Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ osoby výsledek 

62800 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ osoby výsledek 

62900* 
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, 

včetně OSVČ osoby výsledek 

63100* 
účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po 

ukončení své účasti, včetně OSVČ osoby výsledek 

63200* 
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení 

své účasti včetně OSVČ osoby výsledek 

67010 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 

67315 

 

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž 

služba naplnila svůj účel 

osoby výsledek 

60000 Celkový počet účastníků účastníci výstup 

62200* 
Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy  a 

veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni projekty výstup 

62000* 
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální 

partneři nebo nevládní organizace   projekty výstup 

80500 
Počet napsaných a zveřejněných analytických a 

strategických dokumentů (vč. Evaluačních) 

 

dokumenty výstup 

67001 Kapacita podpořených služeb místa výstup 

50001  Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení  

Osoby  Výstup  

50100* Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku Zařízení Výstup 

10213  Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře  Organizace  Výstup  

                                                
6
 Podrobněji viz „Informace ŘO OPZ pro MAS č. 4 - Informace o nově přidaných indikátorech na výzvě MMR k 

předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ a Informace ŘO 
OPZ pro MAS č. 5 - Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD. 
7
 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 

Evropské komise. Indikátory, které příjemce nebude vykazovat, ale v systému se budou plnit automaticky (tzv. 
neprojektové indikátory), jsou v tabulce označeny hvězdičkou (*). 
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Kód
7
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 

10212  Počet podpořených již existujících sociálních podniků  Organizace  Výstup  

10211* Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které 

fungují i po ukončení podpory 

Organizace Výsledek 

67401 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení  Služby  Výstup 

 67310  

 

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální 

práce naplnila svůj účel  

Osoby Výsledek 

50130  Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce  Osoby  Výsledek  

50110 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního 

věku 

Osoby Výsledek 

50120 Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let Osoby Výsledek 

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce Podniky Výstup 

55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou upravena 

v příslušné dokumentaci operačního programu a v NČI2014+.  
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Příloha č. 3  

Operační program Životní prostředí 

1) Zjednodušený popis výpočtu přidělení finančních částek pro MAS 

A) VÝSADBY DŘEVIN NA NELESNÍ ORNÉ PŮDĚ  
 
Vstupní podklady: 

 území velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ) 

 konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), 

 katastrální území  

 územní příslušnost místních akčních skupiny (MAS) 

 celková alokovaná částka na projekty výsadeb297 000 000,- Kč  
 

Rámcový postup: 
1. Z KVES na území VZCHÚ vybrána jen kategorie orná půda, polygony orné půdy 

rozděleny hranicemi katastrálních území, odstraněny polygony menší než 5 ha. 
Vypočítán poměr rozlohy a obvodu jednotlivých polygonů, na základě toho byly 
odstraněny polygony s poměrem menším než 0,26 (úzké a dlouhé bloky). 

2. Vypočítána průměrná velikost polygonů v každém katastru.  
3. Odstranění k. ú., která nebyla pokryta žádnými místními akčními skupinami.  
4. Vypočtena cena na 1 ha: 297 000 000,- Kč / rozloha polí nad 5 ha. 
5. Vypočtena celková částka v Kč za jednotlivé MAS tak, že cena na 1 ha byla vynásobena 

rozlohou jednotlivých katastrálních území nacházejících se v konkrétní MAS a výsledné 
částky za jednotlivá katastrální území byly sečteny v rámci MAS.  

6. Pokud na jednu MAS připadlo méně než 1 mil. Kč (minimální alokace pro jednu MAS), 
pak částky připadající na tyto MAS byly (poměrově vzhledem k rozloze MAS) rozpuštěny 
pouze mezi MAS s částkami nad 1 mil. Kč.  

  
B) LIKVIDACE VYBRANÝCH INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN (KŘÍDLATKA (Reynoutria 
sp.) A BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (Heracleum mantegazzianum)) 
 
Vstupní podklady: 

 území velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ) 

 plocha invadovaná křídlatkami / bolševníkem velkolepým z Nálezové databáze 
ochrany přírody (NDOP)  

 plocha maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) na invadovaných plochách 
či v jejich  těsné blízkosti  

 územní příslušnost místních akčních skupin (MAS) 

 celková alokovaná částka na projekty likvidace invazních druhů 189 000 000,- Kč  
 
Rámcový postup: 
1. Z NDOP vybrány plochy invadované křídlatkami /bolševníkem na území VZCHÚ. 
2. Proveden průnik hranic VZCHÚ a MAS, vypočteny rozlohy invadované plochy na území 

MAS. 
3. Vypočtena cena na 1 ha invadované plochy: 189 000 000,- Kč / celková rozloha 

invadovaných ploch. 
4. Vypočtena celková částka v Kč za jednotlivé MAS tak, že cena na 1 ha byla vynásobena 

rozlohou invadované plochy v jednotlivých MAS.  
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5. Pokud se na invadovaných plochách či v jejich těsné blízkosti invadované plochy 
nacházelo MZCHÚ, znamená to finančně náročnější zásah (např. nemožnost použití 
chemických přípravků). Takovým plochám byl přiřazen koeficient 1,2.  

Pokud na jednu MAS připadlo méně než 0,5mil. Kč (minimální alokace pro jednu MAS), pak 

částky připadající na tyto MAS byly (poměrově vzhledem k rozloze MAS) rozpuštěny pouze 

mezi MAS s částkami nad 0,5 mil. Kč. 

2) Indikátory  

V předloženém plánu naplňování indikátorů SCLLD uvede žadatel (MAS) výchozí a cílovou 

hodnotu k následujícím indikátorům. MAS vybere relevantní indikátory ve vztahu 

k plánovaným opatřením, resp. aktivitám. 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu  

Kód
8
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 

45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou  lokality výsledek 

45102 Plocha území, kde byla provedena opatření  (mapy, 

monitoring) proti nepůvodním druhům  

ha výsledek 

45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů opatření výstup 

 

Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny  

Kód Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ indikátoru 

46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit 

jejich stav zachování  

ha výstup 

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny  lokality výsledek 

 

  

                                                
8
 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 

Evropské komise. 
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Příloha č. 4  

Program rozvoje venkova - Indikátory  

V předloženém plánu naplňování indikátorů SCLLD uvede žadatel výchozí a cílovou hodnotu 
k následujícím indikátorům: 

 

Kód
9
 Název indikátoru Měrná 

jednotka 

Typ 

indikátoru 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 

FTE výsledek 

T3 
Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení 

EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce) 

účastníci výsledek 

94302 Celková délka lesních cest km výsledek 

94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, 

zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci 

km výsledek 

92301 Počet účastníků vzdělávání osoby výstup 

92702 Počet podpořených operací (akcí)  akce/operace výstup 

93001 Celková plocha ha výstup 

93102 
Počet podpořených kooperačních činností 

činnosti 

spolupráce 

výstup 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců podniky výstup 

92501 Celkové veřejné výdaje EUR výstup 

Pravidla, týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou upravena 
v příslušné dokumentaci programu, blíže viz „Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními 
skupinami“ do programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. 

 
 
 
Příloha č. 5  

                                                
9
 Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle 

Evropské komise. 
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Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD  
 

Skupina 
kritérií 

Číslo 
kritéria 

Název kritéria 

 
Kritéria 

formálních 
náležitostí 

1.  Odpovídá struktura SCLLD požadavkům definovaným v 
Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 2014-2020?  

2.  
Byly dodány všechny povinné přílohy? 

3.  Obsahují povinné přílohy požadované náležitosti definované v 
Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 2014-2020? 

 
Kritéria 

přijatelnosti 
 

4.  Je dotčené území vymezeno na základě statisticky podložených 
charakteristik? 

5.  Vychází SWOT analýza ze socio-ekonomické analýzy? 

6.  Vychází analýza potřeb ze socio-ekonomické analýzy? 

7.  
Představuje SWOT analýza a analýza potřeb východisko 
strategické části pro stanovení strategických cílů, specifických cílů 
a opatření integrované strategie? 

8.  Obsahuje SCLLD popis takových opatření, která jsou vzájemně 
integrovaná (navázaná, podmíněná)? 

9.  Má MAS popsány používané komunikační a animační aktivity?  

10.  
Vyplývá z nastavených postupů, že jsou transparentní? (slovní 
popis transparentnosti SCLLD, z něhož plyne ošetření střetu zájmů 
zejména při výběru projektů) 

11.  Odpovídají údaje včetně orgánů MAS uvedené v SCLLD těm, které 
jsou uvedené v žádosti o standardizaci? 

12.  
Je v implementační části popsaná organizace řízení integrovaného 
nástroje ve fázi tvorby i realizace strategie (rozdělení rolí a 
kompetencí apod.)? 

13.  Jsou definovány konkrétní postupy administrace projektů 
konečných žadatelů? 

14.  Odpovídá vymezení zájmových skupin zaměření SCLLD? 

15.  Jsou zastoupeny všechny významné zájmové skupiny ve vztahu 
k zaměření SCLLD? 

16.  Je v implementační části popsán způsob monitoringu a 
vyhodnocování plnění integrované strategie? 

17.  Jsou v analýze rizik jednoznačně popsána rizika ohrožující 
realizaci strategie? 

18.  Jsou v analýze rizik popsána opatření k řízení identifikovaných 
rizik?  

19.  Jsou principy pro určení preferenčních kritérií v souladu se 
zaměřením integrované strategie CLLD? 
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Příloha č. 6 

Kritéria pro věcné hodnocení strategie SCLLD (v souladu s MPIN)  
 

Skupina kritérií 
Číslo 

kritéria 
Název kritéria 

Věcné zaměření dotčené 
části strategie, soulad 
navrhovaných opatření 
integrované strategie 
s programem 

1.  Odpovídá zaměření dotčené části integrované 
strategie příslušným investičním prioritám/specifickým 
cílům programu/cílům programu? 

Finanční plán (relevantní 
pro daný program) 

2.  Odpovídá požadovaná výše dotace z EU a státního 
rozpočtu/celkových způsobilých výdajů nastaveným 
finančním a časovým limitům?   

Plnění indikátorů 

 

3.  Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní 
vzhledem k požadovanému finančnímu objemu na 
jednotlivá opatření?  

4.  Odpovídají indikátory uvedené v integrované strategii 
vybraným aktivitám? 
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Příloha č. 7 
  
Program rozvoje venkova - Doplňující kritéria pro výběr strategií v rámci 
věcného hodnocení  
 
Ke kritériu č. 1 „Odpovídá zaměření dotčené části SCLLD příslušným investičním 
prioritám/specifickým cílům programu/cílům programu?“ byla ze strany ŘO PRV stanovena 
následující upřesňující subkritéria:  

 Jsou cíle SCLLD v souladu s potřebami území a vedou k naplnění cílů PRV? 
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno? 
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství, 

případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno?  
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti lesnictví, případně 

je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno? 
o Řeší strategie podporu hospodářského rozvoje území a usnadnění 

diverzifikace, případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno? 

 Obsahuje SCLLD popis (resp. témata) plánovaných projektů spolupráce? 

 Odpovídají vybrané aktivity (v rámci jednotlivých Fichí) cílům SCLLD? 

 Odpovídají principy pro stanovení preferenčních kritérií jednotlivých Fichí cílům 
SCLLD?  
 

Ke kritériu č. 2 „Odpovídá požadovaná výše dotace z EU a státního rozpočtu nastaveným 
finančním a časovým limitům?“ byla ze strany ŘO PRV stanovena následující upřesňující 
subkritéria:  

 Požaduje MAS alokaci dle stanoveného klíče (alokace vyčleněná z PRV pro 
jednotlivé MAS je zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv)? 

 Vychází přidělené finanční prostředky na jednotlivé aktivity (fiche) z jejich významu 
pro rozvoj území a vlivu na cíle SCLLD? 

 Je finanční a časový harmonogram nastaven tak, aby se předešlo nevyčerpání 
alokace?  

 
Ke kritériu č. 3 „Odpovídají indikátory uvedené v SCLLD vybraným aktivitám?“ byla ze strany 
ŘO PRV stanovena následující upřesňující subkritéria:  

 Odpovídají nastavené indikátory cílům SCLLD? 

 Jsou principy pro stanovení preferenčních kritérií provázány na indikátory? 
 

Ke kritériu č. 4 „Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní vzhledem k požadovanému 
finančnímu objemu na jednotlivá opatření?“ byla ze strany ŘO PRV stanovena následující 
upřesňující subkritéria:  

 Odpovídá počet vytvořených pracovních míst požadované alokaci?   
 
Dále bylo ze strany ŘO PRV stanoveno následující doplňující kritérium:  
„Není realizací SCLLD negativně ovlivněno žádné z horizontálních témat? 

 Nedochází realizací SCLLD k negativnímu ovlivnění horizontálních témat, resp. 

průřezových cílů PRV?“ 
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Příloha č. 8 
 

Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 – 2021 programového rámce OPZ 

Název místní akční skupiny:  

Pořadové 

číslo výzvy 

MAS 

Název, stručný popis zaměření výzvy (vč. uvedení opatření SCLLD) 

Finační alokace plánované 

výzvy – celkové způsobilé 

výdaje 

(celkem  v Kč) 

Plánovaný termín 

vyhlášení výzvy  

(měsíc, rok) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Příloha č. 9 
  
Vzory povinných příloh SCLLD stanovených Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 
(tabulky e), f), g) dle MPIN ve formátu xls) 

Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech  

 

Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD 

Pod-
opatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje 
(tis. Kč) Program 

Prioritní 
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/ 

Operace PRV 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  
(CZV) 

Z toho 
Podpora 

Z toho 
Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
Unie 
(a) 

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 

(b) 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 

jiné) 
(c)  

Národní  
soukromé 

zdroje  
 (d) 

SC 1 

O 1.1 
O 1.1.1 OP X          

O 1.1.2 OP Y          

O 1.2 
O 1.2.1 OP X          

O 1.2.2 OP Z          

SC 2 

O 2.1 
O 2.1.1 OP Y          

O 2.1.2 OP Z          

O 2.2 
O 2.2.1 OP X          

O 2.2.2 OP Y          

SC 3 

O 3.1 
O 3.1.1 OP X          

O 3.1.2 OP Z          

O 3.2 
O 3.2.1 OP Y          

O 3.2.2 OP Z          

SC 3 
O 4.1 

O 4.1.1           

O 4.1.2           

O 4.2 O 4.2.1           
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Pozn. 1: Tabulku je nutno zpracovat pro každý rok zvlášť a dále souhrnně za celé období předpokládané realizace. (údaje jsou uváděny v tisících Kč na 2 
desetinná místa). Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které budou příjemci podané do konce října daného roku (kromě 
PRV – viz. Pozn. 2). Poslední rok, za který se tabulka zpracuje, bude rok 2023. 
Celkové způsobilé výdaje (CZV) představují základ pro výpočet míry spolufinancování, tvoří je součet Podpory a Vlastních zdrojů příjemce. 
Podporu tvoří Příspěvek Unie a Národních veřejných zdrojů (spolufinancování ze státního rozpočtu (SR), příp. státního fondu (SF), je-li 
relevantní). 
Vlastní zdroje příjemce představují další Národní veřejné zdroje (rozpočet kraje, obce, jiné zdroje) a Národní soukromé zdroje (zdroje příjemce 
zapojené do národního spolufinancování).  
(CZV)  = (a) + (b) + (c) + (d) 
Národní soukromé zdroje – Soukromé zdroje příjemce zapojené do národního spolufinancování s výjimkou Programu rozvoje venkova.  
 
Program rozvoje venkova (PRV) nevyužívá zapojení vlastních (soukromých) zdrojů příjemce do národního spolufinancování, tzn. Národní 
spolufinancování je v PRV hrazeno pouze z Národních veřejných zdrojů (státní rozpočet (SR) příp. státní fond (SF), je-li relevantní). 
 
V případě Programu rozvoje venkova (PRV) se do Soukromých zdrojů příjemce zahrnují výdaje příjemce, kterými se podílí na financování 
projektu, a to i v případě, že je příjemcem obec a kraj, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky 
obcí.  
Nezpůsobilé výdaje budou vyplněny, pokud jsou známy (pro potřeby monitorování). 
Blíže viz Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 schválená usnesením vlády 
ze dne 14. července 2014 č. 583 a též Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů 
v programovém období 2014-2020 (MMR, březen 2015), Tabulka 7, Zdroje financování.  
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/a15e7ca0-8b72-4919-aa91-eb44d81c76a4/MP_monitorovani_komplet_k-vydani.pdf?ext=.pdf 

 
Pozn. 2:  Úroveň podopatření strategie je vyplněna pouze tehdy, pokud je opatření strategie navázáno na více různých specifických cílů (resp. operaci 

PRV) jednoho nebo více programů. Na jedno opatření strategie není možné navázat specifický cíl (resp. operaci PRV) programu vícekrát 
(opakovaně).  

 
 Pro Programový rámec PRV je nutné opatření SCLLD provázat na Fiche dle Metodiky pro tvorbu Fichí. V plánu financování je nutné uvést 

financování, resp. alokaci (závazkování) na jednotlivé Fiche.  
 

Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /operace EZFRV (PRV) 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/a15e7ca0-8b72-4919-aa91-eb44d81c76a4/MP_monitorovani_komplet_k-vydani.pdf?ext=.pdf
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Pozn.: Tabulku nutno zpracovat pro každý rok zvlášť a dále souhrnně za celé období předpokládané realizace (údaje jsou uváděny v tisících Kč 

na 2 desetinná místa). Nezpůsobilé výdaje budou vyplněny, pokud jsou známy. Jsou uváděny pro potřeby monitorování.  

Programový 
rámec 

Prioritní 
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita 

OP/ 
Prioritní 
oblast 

Specifický cíl 
OP/ 

 
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé výdaje  
(v tis. Kč)/ 

 
 

Celkové 
způsobilé výdaje 

(CZV) 

Z toho  
Podpora 

Z toho  
Vlastní zdroje příjemci 

Příspěvek Unie 
(a) 

Národní veřejné 
zdroje 

(SR, SF) 
(b) 

Národní veřejné 
zdroje  

(kraj, obec, jiné) 
(c) 

Národní soukromé 
zdroje 

(d) 

PR IROP  

        

        

        

PR ZAM  

        

        

        

PR PRV  

        

        

        

PR ŽP  
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Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD 

 Specifický 
cíl SCLLD 

 Opatření 
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, 
jakým 

způsobem 
byly hodnoty 

stanoveny 

Program 

Prioritní 
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční 
priorita OP/ 

Prioritní 
oblast 

Specifický 
cíl OP/ 

operace 
PRV  

Kód 
NČI2014

+ 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 
(výstup/ 

výsledek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum 
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31. 12.2018 

 (je-li ŘO 
vyžadován) 

SC 1 

O 1.1 

OP X   

           

         

         

OP Y   

           

         

         

O 1.2 OP X   

           

         

         

SC 2 O 2.1 

OP Y   

           

         

         

OP X   

           

         

         

Pozn.: Tabulka se zpracovává souhrnně za celé období. 

 


