
 

CLLD (MAS) optikou MMR 

 

 

 

Mgr. František Kubeš 

Odbor regionální politiky  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

 

LeaderFEST 2015, Náchod, 18. a 19. 6. 2015 



 Odbor regionální politiky – metodický gestor – např. MPIN  

 Nově oddělení pro venkov 

 Organizace Platformy k CLLD 

 Projekt MEDUIN (Navazuje na Evaluaci Výzvy č. 2 OP TP) – 
 doporučení k int. strategiím CLLD, workshopy s NS MAS, KS 
 MAS 

 Organizace velké konference  

 Koordinátor spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci, 
 Odborem správy monitorovacího systému a ŘO IROP a ŘO a 
 NS MAS 

 

CLLD NA MMR 



Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických 

typů území 

 podporující konkurenceschopnost   

 zajišťující vyrovnávání územních disparit  

 

V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se 

nejedná o plošnou alokaci prostředků podpory pro různé 

administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí.   

 

ÚZEMNÍ DIMENZE 



Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: 

 integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) 

 projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“)  - zacílení 

územně, tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. 

bonifikací) 

 

Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 (usnesení č. 681 a 682):  

 Národní dokument k územní dimenzi – aktualizace plánována k 

30. 6. 2015 

 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů  

v programovém období 2014 - 2020 – dílčí aktualizace probíhá v 

březnu 2015  

ÚZEMNÍ DIMENZE 



ÚZEMNÍ DIMENZE – TYPY ÚZEMÍ 
Územní dimenze Typ území 

Územní dimenze pro řešení 

sociální integrace  
Sociálně vyloučené lokality  

Územní dimenze pro řešení 

problémů v oblasti trhu 

práce a podnikání 

Hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou 

nezaměstnaností  

  

  

Územní dimenze v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry  

Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti 

sociální a vzdělávací sféry  

Územní dimenze řešící 

dopravní dostupnost  

Dopravní linie a koridory 

  

Územní dimenze Zaměřená 

na oblast životní prostředí  
Specifická území v rámci životního prostředí  

Územní dimenze pro rozvoj 

měst a jejich zázemí 

Rozvojová a urbánní území 

  

Územní dimenze pro rozvoj 

venkova 

Území pokryté MAS  

  

Jinak vymezená územní 

dimenze 

Specifická území mimo výše uvedené (dle Politiky územního 

rozvoje ČR, dostupnosti internetu,…) 



Národní dokument k územní dimenzi 

– příklad specifického cíle OP ve 

vazbě na územní dimenzi  
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Typ územní dimenze Územní dimenze pro rozvoj venkova 

Aktivity SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy relevantní aktivity 

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi –  vybrané 

aktivity 

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání –  relevantní aktivity 

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče  

o zdraví – relevantní aktivity 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení – relevantní aktivity 

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního 

dědictví – relevantní aktivity  

Územního zacílení Výlučné zacílení na území MAS 

Kritéria vymezení  Území MAS se strategií CLLD 

Podklad pro 

vymezení 

Strategie CLLD 

+ 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 



Národní stálá konference (NSK) 

Řádní členové: MMR-ORSP, MMR-NOK, 13x RSK, nositelé  
 integrovaných nástrojů, územní partneři, Agentura  
 pro sociální začleňování 

Řídící orgány:  a. řádní členové (na základě písemné žádosti) 

  b. stálí hosté 

Stálí hosté: věcní garanti/gestoři prioritních os (nemající své OP) 

Regionální stálá konference (RSK) 

Zástupci regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné 
správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících 
občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování.  

 

ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE 



Regionální stálá konference (RSK) - složení 

 

ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE 



 

Vyhlášení výzev na překládání integrovaných strategií 

 Podmínka: dokončení OP – polovina roku 2015  

 Hodnocení: Kritéria MPIN + možná dodatečná kritéria ze strany 

ŘO (příloha výzvy) 

 

MS 2014+ 

 Výzvy na ISg, nahrávání ISg a jejich hodnocení (formální + 

přijatelnost, obsahové)… 

 Celý „životní cyklus“ strategií i projektů 

 Aktuálně řešeno hodnocení projektů a výzvy MAS 

 

MAS A KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 



MPIN 

 Kritéria hodnocení ISg (formální + přijatelnost, obsahové) 

 Povinnosti nositele, povinné náležitosti ISg 

 Postupy pro MMR a ŘO ve vztahu k integrovaným nástrojům  

 

Manuál SCLLD (autor: NS MAS) 

 Doporučující charakter 

 Struktura ISg a procesy její implementace 

 Důraz na návrhovou část strategie 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO 

MÍSTNÍHO ROZVOJE 



 

  Projekt MEDUIN (Navazuje na Evaluaci Výzvy č. 2 OP TP) – 

 doporučení k int. strategiím CLLD, workshopy s NS MAS, KS 

 MAS 

 

  Organizace velké konference pro MAS (červenec) 

  

AKTUÁLNÍ AKTIVITY MMR 



 

Děkuji Vám za pozornost 

 

frantisek.kubes@mmr.cz 

 


