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Vážený pane hejtmane, 

 

reaguji na Váš dopis ze dne 18. dubna 2017, č. j.: KUZL 25204/2017, jímž se na mě obracíte 

s podněty Regionální stálé konference Zlínského kraje (dále jen „RSK ZLK“) v oblasti využití 

evropských prostředků v programovém období 2014 – 2020. 

 
Zmíněným dopisem mne informujete, že RSK ZLK vyzývá Řídicí orgány (dále jen „ŘO“) 

usnesením č. 53/RSKZK/13/17, aby zohlednily specifika integrovaných nástrojů při nastavování 

podporovaných aktivit, ve vztahu k CLLD zejména pak: 

 

a) ŘO Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), 

aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami Národní 

sítě Místních akčních skupin ČR k programovému dokumentu IROP 

b) ŘO Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), aby do integrovaného nástroje 

CLLD zahrnul i podporu aktivit dle čl. 20 Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech Nařízení 1305/2013, ideálně formou 

zjednodušeného dokladování. 

 

RSK ZLK dále vyzývá relevantní ŘO, aby při vyhodnocování plnění milníků u integrovaných 

nástrojů zohlednily významné zpoždění při jejich schvalování, případně posunuly termín jejich 

naplnění k 31. 12. 2020 a v co nejkratším možném termínu s Národní sítí Místních akčních 

skupin ČR, Svazem měst a obcí ČR a nositeli integrovaných nástrojů projednaly a následně 

zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování. 

 

Vážený pane hejtmane, dovolte mi nejprve se vyjádřit k první výzvě RSK ZLK k ŘO IROP, aby 

umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami Národní sítě Místních 

akčních skupin ČR k programovému dokumentu IROP.  



 

 

 

 

V rámci specifického cíle (dále jen „SC“) 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje 

za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu ŘO 

IROP bylo od počátku avizováno, že lze podpořit pouze takové aktivity, které jsou v ostatních 

prioritních osách a SC tohoto programu. Takto bylo nastavení programu vyjednáno a schváleno 

Evropskou komisí. Důvodem pro vyčlenění CLLD do vlastní prioritní osy není jiné zaměření 

aktivit pro CLLD, ale skutečnost, že z nařízení EK vyplývá možnost zvýšit podporu, resp. snížit 

podíl spolufinancování žadatelů na 5% v případě, že je pro podporu CLLD vyčleněna zvláštní 

prioritní osa programu (standardně 15%). V souvislosti s tímto se nejeví jako pravděpodobné, 

že by došlo ke změně podporovaných aktivit v rámci revizí programu. 

 

Ve věci druhé výzvy RSK ZLK, aby ŘO PRV zahrnul do integrovaného nástroje CLLD i podporu 

aktivit dle čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení 

1305/2013, ideálně formou zjednodušeného dokladování, Vás musím bohužel informovat, že 

navrhované rozšíření by znamenalo výrazný zásah do schválené struktury Programu rozvoje 

venkova. Taková změna musí být součástí oficiálně podané žádosti o modifikaci PRV 

na Evropskou komisi, což bude možné nejdříve v roce 2018. Z toho vyplývá, že tato možnost 

není v současné době zvažována. 

 

Na závěr mi dovolte reagovat na poslední výzvu RSK ZLK směrem k relevantním ŘO, aby při 

vyhodnocování plnění milníků u integrovaných nástrojů zohlednily významné zpoždění při jejich 

schvalování, případně posunuly termín jejich naplnění k 31. 12. 2020 a v co nejkratším možném 

termínu s Národní sítí Místních akčních skupin ČR, Svazem měst a obcí ČR a nositeli 

integrovaných nástrojů projednaly a následně zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování. 

Dovoluji si Vás tímto informovat, že navrhovaná úprava není možná vzhledem k tomu, 

že nastavení milníků vychází z nařízení EK. Milníky jsou nastaveny na úrovni programu a musí 

je naplnit program, resp. určitá část programu (prioritní osa, investiční priorita, dle individuálního 

nastavení příslušného programu) a na splnění milníku v roce 2018 je navázáno uvolnění 

tzv. výkonností rezervy programu pro další období, která činí např. v případě IROP 6% alokace. 

Milníky jsou tedy ze strany ŘO neměnitelné, pokud by nedošlo k úpravě evropské legislativy. 

 

 

 



 

 

 

Vážený pane hejtmane, velice mě těší aktivní přístup RSK ZLK k aktuální problematice 

regionálního rozvoje. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi užitečná. Věřím, že tato vzájemná 

spolupráce pozitivně ovlivní další vývoj čerpání finančních prostředků z Evropských 

strukturálních a investičních fondů.   

 

 

 

 

S poděkováním za spolupráci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Čunek 

hejtman  

Zlínský kraj 
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