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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-18/2017  

Věc: Aktualizace statutu NSK 

 

Národní stálá konference  

I. schvaluje aktualizaci statutu NSK, 

II. ukládá sekretariátu NSK předložit statut ministryni pro místní rozvoj k podpisu a informovat 

členy NSK o jeho vydání rozhodnutím ministryně. 
 

 

 
přílohy:  Aktualizovaný statut 

 

Kontrola plnění:  

Splněno, aktualizovaný statut vydán rozhodnutím ministryně č. 61/2017 a je k dispozici na 

www.uzemnidimenze.cz 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-19/2017  

Věc: Příprava SRR21+ 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí pokrok při přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. 

 

 

přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-20/2017  

Věc: Procesní evaluace územní dimenze a integrovaných nástrojů 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje členům NSK aktivně se zapojit do procesu evaluace územní dimenze 

a integrovaných nástrojů. 
 

přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění:  

Nelze hodnotit, procesní evaluace územní dimenze a integrovaných nástrojů nebyla doposud 

zahájena. Výběrové řízení na zpracovatele bude vyhlášeno začátkem roku 2018, samotná evaluace 

bude zahájena bezprostředně po jeho výběru. Na komoře regionální bude členům procesní evaluace 

územní dimenze představena včetně role jednotlivých členů. 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-21/2017  

Věc: Projednání výstupů z regionálních akčních plánů 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí výstupy z pracovních verzí aktualizovaných regionálních akčních plánů, 

II. ukládá sekretariátu NSK 

a. projednat s příslušnými resorty a RSK výstupy RAP v podobě identifikace bílých míst 

a bariér čerpání z národních zdrojů, 

b. projednat s příslušnými řídicími orgány a RSK výstupy RAP v podobě bariér čerpání 

a případných doporučení pro věcné i územní zacílení výzev.  

T: 31. 12. 2017 

přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění: Plněno, schůzka se zástupci regionálních stálých konferencí a řídicích orgánů (bod b) 

proběhla 28. 11., s resorty (bod a) pak 5. a 6. 12. Na setkáních došlo k závěru, která témata nabízí 

prostor dalšího řešení. Následovat bude proces jejich prioritizace ze strany RSK. Prioritní témata 

budou s příslušnými aktéry dále řešena začátkem roku 2018. Na komoře regionální bude shrnut celý 

proces ve větším detailu. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-22/2017  

Věc: Zpětná vazba ŘO na usnesení RSK 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením, 

II. doporučuje členům regionální komory NSK postupovat při řešení usnesení RSK dle 

navrženého schématu 

 

přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění:  

Plněno. Schéma bylo zveřejněno na webu územní dimenze. Postup je dodržován. 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-23/2017  

Věc: Doporučení pro činnost RSK a NSK 

 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí aktuální stav naplňování doporučení pro činnost RSK a NSK, 

II. doporučuje  dále členům regionální komory NSK pokračovat v naplňování rozpracovaných 

doporučení při své další činnosti. 

 
 

přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění:   

Plněno částečně, některá z doporučení nebyla naplněna a budou nadále sledována. Na komoře 

regionální budou rovněž probrána doporučení ohledně role RSK v přípravě SRR21+ a koordinace 

jejich podnětů.  
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-24/2017  

Věc: Integrované nástroje ITI a IPRÚ 

 

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů 

na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně informací 

od řídicích orgánů. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-25/2017  

Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst 

 

Národní stálá konference  

I. doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro 

integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev ZS 

ITI. 

 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 
Kontrola plnění:  

Plněno, spolupráce probíhá. Výzvy byly předjednány se ZS ITI a v případě urbánních výzev nositele 

s nositeli příslušných integrovaných nástrojů, např. na posledním MV IROP a MV OP PIK byla 

schválena hodnoticí kritéria ZS ITI.   
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-26/2017 

Věc: Výzvy v OP PIK 

 

Národní stálá konference  

I. vyzývá řídicí orgán OP PIK k vyhlášení výzev dle harmonogramu platného k 1. 9. 2017. 

 

 

přílohy:  bez příloh 

 

Kontrola plnění:  

Splněno, proti harmonogramu presentovanému na minulé NSK došlo sice k řadě dílčích změn, ale dle 

vyjádření zástupce ŘO OP PIK byly většinou provedeny na žádost a po dohodě s nositeli. 

 

 

 

 
Usnesení Národní stálé konference č. NSK-27/2017 

Věc: Stav hodnocení žádostí o podporu SCLLD 

 

Národní stálá konference  

 
I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu hodnocení a schvalování žádostí o podporu 

strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. 

II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

 
přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-28/2017 

Věc: Součinnost MAS pro urychlení procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 nemají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby poskytly 

maximální součinnost při urychlení procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD, a to tím, 

že budou své žádosti ve všech vlnách hodnocení důsledně upravovat přesně na základě 

požadavků ŘO, pokud možno již po 1. vlně věcného hodnocení a zároveň nebudou žádat 

o prodloužení lhůt k přepracování. 

 

přílohy:  bez příloh 
 

Kontrola plnění:  

Plněno částečně. Míru spolupráce MAS při urychlování procesu hodnocení žádostí o podporu 

strategií CLLD nelze generalizovat, přístup MAS k úpravám jejich žádostí je různý. Celkově bylo již 

v 1. nebo 2. vlně hodnocení schváleno 10,5 % žádostí, ostatní žádosti (89,5 %) byly schváleny až 

v rámci 3. vlny hodnocení. U přibližně 9 z 10 žádostí bylo tedy nutné pro schválení využít 3 vlny 

hodnocení, což celý proces z časového hlediska výrazně prodloužilo. Po 7. zasedání NSK bylo 

schváleno 27 žádostí (k 5. prosinci), z toho 7 v 1. nebo 2. vlně hodnocení (tj. 26 %). Tyto žádosti však 

byly podány opakovaně do 3. výzvy a reálně bylo nutné pro jejich schválení realizovat až 4 nebo 5 vln 

hodnocení (3 vlny u původních žádostí, jejichž administrace byla ukončena, a 1 nebo 2 vlny 

u opakovaně podaných žádostí). Po 7. zasedání NSK bylo přijato (k 5. prosinci) 15 žádostí 

o prodloužení lhůty k přepracování od 7 MAS. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-29/2017 

Věc: Výzva k zajištění řádné implementace integrovaných strategií CLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby zajistily řádné 

čerpání finančních prostředků v souladu s finančním plánem svých strategií a plnění 

stanovených milníků, a to tím, že zintenzivní animaci území, urychlí proces vyhlašování 

výzev MAS a hodnocení integrovaných projektů a zajistí plnou podporu koncovým 

žadatelům. 

II. vyzývá MAS, které k 6. 9. 2017 mají schválenou žádost o podporu SCLLD, aby přistupovaly 

zodpovědně ke (1) změnám schválené strategie, (2) zpracování zprávy o plnění strategie, 

a (3) k přípravě na mid-term evaluaci strategie 
 

 

přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění:  

Ad I.) Plnění zatím nelze zhodnotit. Čerpání v rámci CLLD je nutné urychlit, MAS by měly vyvinout 

veškerou snahu o zvyšování absorpční kapacity a zajištění bezproblémového a dynamického čerpání 

v příslušných územích MAS. Jednotlivé MAS mají v tomto ohledu různé rezervy. S ohledem 

na krátkou dobu, která uběhla od přijetí usnesení, nelze z pohledu MMR–ORP plnění tohoto bodu 

usnesení kvalifikovaně posoudit. 

Ad II.) Plnění zatím nelze zhodnotit. Ke změnám integrovaných strategií CLLD přistupuje většina MAS 

z pohledu MMR–ORP zodpovědně – MAS se snaží podávat řádně připravené a odůvodněné žádosti 

o změnu. MMR–ORP nicméně apeluje na MAS, aby maximální úsilí zaměřily na plnění strategií CLLD 

v té podobě, v jaké byly původně schváleny (zejména ve vztahu k plnění finančního plánu a hodnot 

indikátorů). MMR–ORP v této věci rovněž konstatuje, že některé MAS nekonzultují nebo 

nedostatečně konzultují připravované žádosti o změnu s příslušnými řídicími orgány. 

Přípravě a předkládání zpráv o plnění integrovaných strategií nepřikládala část MAS při zprávách 

podávaných k 20. 7. 2017 takovou míru důležitosti, jakou si monitoring implementace nástroje CLLD 

vyžaduje. Zda je plněna tato část usnesení č. NSK-29/2017, však bude možné konstatovat až 

po podání zpráv podávaných k 20. 1. 2018. 

Vzhledem k odkladu mid-term evaluace nositelů CLLD nelze přípravu MAS na mid-term evaluaci 

zhodnotit. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-30/2017 

Věc: Návrh ratingu MAS a podpora MAS ze strany Národní sítě MAS  

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá NS MAS, po konzultaci s ŘO IROP, k vypracování návrhu ratingu jednotlivých MAS, 

které bude zaměřeno na kvalitu implementace jejich strategie CLLD vč. plnění všech 

podmínek a závazků vyplývajících z pravidel definovaných MPIN a programových 

dokumentací jednotlivých OP do 30. 6. 2018, 

II. vyzývá NS MAS, aby zintenzivnila podporu jednotlivým MAS, a to především těm, které 

u své SCLLD vykazují problémy s jejím schválením nebo realizací. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

Kontrola plnění: 

Ad I.) Plnění zatím nelze zhodnotit. 

Ad II.) Plněno částečně. MMR–ORP zaznamenal aktivity NS MAS ČR, jejichž cílem bylo urychlení 

procesu schvalování žádostí o podporu SCLLD. NS MAS ČR prostřednictvím těchto aktivit většinou 

plnila roli důležitého komunikačního kanálu (prostředníka) mezi MMR–ORP a žadateli. MMR–ORP 

předmětnou spolupráci NS MAS ČR oceňuje a vyzývá NS MAS ČR, aby v ní pokračovala až do ukončení 

hodnocení všech žádostí o podporu strategií CLLD. MMR–ORP však stále vidí dostatek prostoru 

na rozšíření a zkvalitnění podpory místních akčních skupin při realizaci strategií CLLD ze strany NS 

MAS ČR. 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-31/2017 

Věc: Včasná příprava na následující programové období 

 

Národní stálá konference 

I. doporučuje pro období 2020+ v dostatečném předstihu stanovit jednoznačné požadavky na 

strukturu integrovaných strategií, požadovat pouze relevantní a využitelné informace 

a zpracovat návodné šablony pro jednotlivá opatření. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 

Kontrola plnění:  

Plněno. MMR–ORP se připravuje na programové období 2020+, a to i v souvislosti s budoucí 

podobou integrovaných nástrojů – v rámci Východisek pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti 

po roce 2020 rozpracovává oblast územní dimenze. Je ovšem nutné poznamenat, že v současné chvíli 

se na evropské úrovni vyjasňují pouze základní obrysy budoucí podoby kohezní politiky, proto zatím 

není možné stanovit požadavky na strukturu integrovaných strategií nebo zpracovat šablony pro 

opatření. 

 

 

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-32/2017 

Věc: 4. výzva k předkládání žádostí o podporu SCLLD  

 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 
přílohy:  bez příloh 
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Usnesení Národní stálé konference č. NSK-33/2017 

Věc: Stanovení požadavků na mid-term evaluaci nositelů strategií CLLD 

 

Národní stálá konference 

I. vyzývá MMR-ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků na střednědobou evaluaci 

integrovaných strategií CLLD do 31. 10. 2017. 

 

 
přílohy:  bez příloh 

 

Kontrola plnění:  

Plnění odloženo. MMR–ORP informoval dne 30. 10. 2017 zástupce MAS, že mid-term evaluace 

nositelů IN se v roce 2018 nebude provádět. Realizace mid-term evaluace nositelů IN byla, na základě 

výsledků vzájemného jednání MMR–ORP a ŘO, kterého se zúčastnil i zástupce Evaluační jednotky 

NOK, posunuta o jeden kalendářní rok. MMR–ORP a ŘO k tomuto kroku přistoupily po důkladném 

zvážení aktuálního stavu implementace nástroje CLLD v ČR a také preferencí a potřeb nositelů IN 

(včetně povinnosti plnit milníky v roce 2018). Roční odklad mid-term evaluace nositelů IN znamená, 

že mid-term evaluace bude místními akčními skupinami realizována v prvním pololetí roku 2019 

s použitím údajů k 31. 12. 2018. MPIN byl v tomto smyslu upraven metodickým stanoviskem 

ministryně pro místní rozvoj č 9 (s účinností od 1. 1. 2018). MMR–ORP vzhledem k odkladu evaluace 

předpokládá, že s konečnými požadavky na mid-term evaluaci, které budou reflektovat aktuální vývoj 

implementace CLLD v ČR, seznámí místní akční skupiny do 30. 6. 2018. 
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