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KAPITOLA II 

Komunitně vedený místní rozvoj 

 

Článek 28 

 

Komunitně vedený místní rozvoj 

1. Komunitně vedený místní rozvoj musí být podpořen z EZFRV, kde se označuje jako LEADER místní 

rozvoj a může být podporován z ERDF, ESF a EMFF. 

2. Komunitně vedený místní rozvoj musí být: 

a) zaměřen na konkrétní subregionální území, včetně městských a venkovských oblastí, 

v pobřežních, horských a rybolovných oblastech; 

b) komunity, tedy místní akční skupiny, musí být složeny ze zástupců veřejných a soukromých 

místních sociálně-ekonomických zájmů, případně v souladu s vnitrostátními pravidly, na 

rozhodovací úrovni nesmí ani národní, regionální, místní, městské nebo jiné orgány veřejné 

správy, ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv; 

c) prováděn prostřednictvím integrovaných a na multisektorovosti jednotlivých oblastí 

založených strategií místního rozvoje; 

d) navržen s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnovat inovativní funkce v místním 

kontextu, a vytvářet sítě spolupráce tam, kde je to vhodné. 

3. Podpora komunitně vedenému místnímu rozvoji z CSF fondů musí být v souladu a koordinovaná 

mezi fondy CSF. Toto musí být zajištěno mimo jiné prostřednictvím koordinovaného budování 

kapacit, výběru, schvalování a financování místních rozvojových strategií a místních rozvojových 

skupin. 

4. V případě, že výběrová komise pro komunitně vedené místní rozvojové strategie zřízená na základě 

čl. 29 odst. 3) stanoví, že provádění opatření komunitně vedeného místního rozvoje zvolené strategie 

vyžaduje podporu z více než jednoho fondu, může určit v souladu s příslušnými vnitrostátními 



předpisy a postupy Hlavní fond pro podporu všech realizačních a animačních nákladů podle čl. 31 

odst. d) a (e) pro komunitně vedené strategie místního rozvoje. 

5. Místní rozvoj podporovaný z fondů CSF se provádí na základě jedné nebo více priorit programu(ů) 

v souladu se specifickými pravidly CSF fondů. 

 

Článek 29 

 

Komunitně vedené Místní rozvojové strategie 

1. Komunitně vedené strategie místního rozvoje musí obsahovat alespoň tyto prvky: 

a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje strategie; 

b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti, včetně analýzy silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb; 

c) popis strategie a její cíle, popis integrovaného a inovativního charakteru strategie a 

hierarchie cílů, včetně měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky. Pro výsledky mohou být 

cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních hlediscích. Strategie musí být v souladu s 

příslušnými programy všech zúčastněných CSF fondů; 

d) popis procesu zapojení veřejnosti do rozvoje strategie; 

e) akční plán ukazuje, jak jsou cíle převedeny na akce; 

f) popis řízení a kontroly opatření strategie, demonstrování schopnosti místní akční skupiny 

realizovat strategii a popis konkrétních opatření pro hodnocení; 

g) finanční plán strategie, včetně plánovaného rozdělení týkajícího se každého z fondů CSF. 

2. Členské státy stanoví kritéria pro výběr komunitně vedených místních rozvojových strategií. 

3. Komunitně vedené místní rozvojové strategie jsou vybírány výborem zřízeným pro tento účel 

příslušnými řídícími orgány programů. 

4. První kolo výběru komunitně vedených místních rozvojových strategií musí být dokončeno do dvou 

let ode dne nabytí platnosti Dohody o partnerství. Členské státy si mohou vybrat další místní 

rozvojové strategie po tomto datu, ale zpravidla nejpozději do 31. prosince 2017. 

5. Rozhodnutím o schválení strategie místního rozvoje ze strany řídícího orgánu jsou stanoveny 

příděly z každého fondu daného CSF. Musí také stanovit role orgánů odpovědných za provádění 

příslušných programů pro všechny plnění úkolů týkajících se strategie. 

6. Populace oblasti uvedená v odst. 1 písm. a) nesmí být nižší než 10 000 a vyšší než 150 000 

obyvatel. Odchylka omezení počtu obyvatel mimo 10 000 a 150 000 obyvatel může být snížena nebo 

zvýšena, respektive, tam kde je nutnost pro takovou odchylku je třeba vzít v úvahu řádně 

odůvodněná specifika územních rysů dané oblasti. 

 

Článek 30 

Místní akční skupiny 

1. Místní akční skupiny navrhují a realizují komunitně vedené místní rozvojové strategie. 

Členské státy určí příslušné role místní akční skupiny a orgány odpovědné za provádění příslušných 

programů pro plnění všech úkolů týkajících se strategie. 



2. Odpovědný řídící orgán zajistí, že si místní akční skupiny buď zvolí jednoho partnera ve skupině 

jako vedoucího partnera v administrativní a finanční záležitosti, nebo se spojí v rámci zákonně 

vytvořené společné struktury. 

3. Úkoly místních akčních skupin musí obsahovat tyto údaje: 

a. budování kapacit místních aktérů k rozvoji a provádění operací; 

b. vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a kritérií pro výběr 

projektů, která vyloučí jakýkoliv střet zájmů, a která musí zajistit, aby alespoň 50 % hlasů 

v rozhodnutí o výběru projektů bylo partnerů z neveřejného sektoru, a umožňovala výběr na 

základě písemného postupu; 

c. zajišťuje návaznost na komunitně vedenou místní rozvojovou strategii při výběru projektů, 

které priorit je podle jejich přínosu k dosažení cílů strategií a záměrů; 

d. přípravu a zveřejnění výzvy k předkládání návrhů nebo pokračující postup pro předkládání 

projektů, včetně stanovení výběrových kritérií; 

e. přijímání žádostí o podporu a jejich posuzování; 

f. výběr projektů a stanovení výše podpory a případně předložení návrhů na orgány odpovědné 

za konečné ověření způsobilosti před schválením; 

g. sledování na území prováděné komunitně vedené strategie místního rozvoje a 

podporovaných projektů a provádění zvláštních hodnotících činností souvisejících s místní 

rozvojovou strategií. 

4. Aniž je dotčen odst. 3 písm b), může být místní akční skupina příjemcem a realizovat projekty v 

souladu s komunitně vedenou místní rozvojovou strategií. 

5. V případě spolupráce, jak je uvedeno v čl. 31 (c), mohou být úkoly stanovené v čl. 30 odst. 3) písm. 

f) prováděny řídícím orgánem. 

Článek 31 

Podpora z fondů CSF pro místní rozvoj 

1. Podpora pro místní rozvoj musí obsahovat: 

a. náklady na přípravné podpory, včetně: 

i. "startovní balíček" sestávající z opatření na budování kapacit pro skupiny, které se 

neuplatnily v komunitně vedeném místním rozvoji v programovém období 2007–

2013 a podporu malých pilotních projektů;  

ii. budování kapacit, školení a vytváření sítí s ohledem na přípravu a provádění strategie 

místního rozvoje; 

b. provádění operací v rámci komunitně vedené strategie místního rozvoje; 

c. přípravu a provádění činností v rámci spolupráce s místní akční skupinou; 

d. provozní náklady spojené se správou provádění komunitně vedené místní rozvojové strategie 

místní akční skupiny. To zahrnuje sledování a hodnocení strategie, jak je uvedeno v čl. 30 

odst. 3) písm g);  

e. a animace komunitně vedené strategie místního rozvoje s cílem usnadnit výměnu informací 

mezi zúčastněnými stranami s cílem informovat o strategii a podpoře, a podporovat u 

potenciálních příjemců vyvíjení činnosti a přípravu žádostí. 

2. Podpora provozních nákladů a animace nesmí překročit 25 % celkových veřejných výdajů 

vynaložených v rámci strategie místního rozvoje. 


