
 

 

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD 

v období 2014–2020 

3. dubna 2014 – Václav Pošmurný 

 

 
Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil € mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 534,26 13356,61 14425,14 4,95% 8,99 

ESF Evropský sociální fond 74,32 1858,09 2006,74 2,17% 6,89 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 108,52 2712,92 2929,95 5,00% 5,00 

 
Celkem 717,10 17927,62 19361,83 

 
 

 
maximální Provozní a animační náklady 179,28 4481,90 

 
25 % 25 % 

IROP aktuální Provozní a animační náklady 81,69 2042,36 
 

11,39% 15,52 % 

V režii nejsou započítány náklady OP VVV. 

 

 
Integrovaný regionální operační program 

Samostatná prioritní osa na CLLD 

Specifické cíle IROP, které bude možno realizovat v rámci CLLD 

1.2 Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy 

2.1 Rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně 
vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením 

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

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

 

Operační program Zaměstnanost 

Samostatná investiční priorita (není samostatná PO) 

Investiční priority, které bude možno realizovat v rámci CLLD 

1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a podpory mobility pracovníků 

1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání a kariérní postup, sladění 
pracovního a soukromého života a prosazování stejného ohodnocení za stejnou práci 

1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 

1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k 
adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility 
pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi 
a příslušnými zúčastněnými stranami 



 

 

1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trhu práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, 
a to zejména těch, kteří nemají zaměstnání nebo nejsou v procesu vzdělávání nebo neprocházejí 
odbornou přípravou, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z 
marginalizovaných komunit 

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 
zlepšení zaměstnatelnosti 

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a 
sociálních služeb obecného zájmu 

 

Program rozvoje venkova 

Samostatná prioritní osa na CLLD 

Specifické cíle PRV, které bude možno realizovat v rámci CLLD 

Investice do hmotného majetku (Investice do zemědělských podniků) 
Investice do hmotného majetku (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) 
Investice do lesů (Lesnická infrastruktura) 
Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Investice do nezemědělských činností (Diverzifikace, OZE) 
Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a obnova poškozených lesů 
Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 
Investice do lesů (Technika a technologie pro lesní hospodářství, Stroje, technologie a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven) 
Spolupráce (včetně inovací v potravinářství a zemědělství) 

 

Operační program Životní prostředí 

Samostatná prioritní osa na CLLD?? 

Specifické cíle OP ŽP, kde se dá předpokládat realizace v rámci CLLD 

2.2 Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů 
a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

3.2 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů, resp. Recyklace na celkovém nakládání 
s odpady v ČR 

4.2 Posílit biodiverzitu 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 

  



 

 

Kapitola 3.1.1. Dohody o partnerství – finální verze 
Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 32 - 35 obecného nařízení, čl. 10 EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a 
EFRR 

ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) již od 

předvstupních nástrojů. S principy CLLD pracoval předvstupní nástroj SAPARD, národní program 

LEADER ČR 2004-2008, byly uplatněny v OP Zemědělství (programové období 2004–2006) i 

v Programu rozvoje venkova (programové období 2007–2013). 

CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného 

venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Prostřednictvím Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou 

hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti 

izolovaně připraveným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, dovednost 

zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou 

komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry. 

Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova 

vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce mezi 

jednotlivými MAS navzájem pak přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a vytváření 

integrovaných projektů s širokým dopadem. Je vhodné posílit správně vedenou koordinační činnost v 

místě působení MAS. Na základě zkušeností nabytých v programovém období 2007–2013 bude 

hledána optimální role pro MAS zastoupených NS MAS v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní 

spolupráce v rámci využívání metody LEADER. 

CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím 

dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program 

rozvoje venkova využito také v: 

OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z 

EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro 

CLLD využito 4,95 % a z ESF 2,17 %. 

Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném 

správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 

100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. 

CLLD bude využito především pro naplňování tematického cíle 9 Podpora sociálního začleňování a boj 

proti chudobě v integraci s tematickými cíli (1) Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 

(3) Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, (4) Podpora přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích, (6) Ochrana životního prostředí a podpora účinného 

využívání zdrojů, (7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 

infrastrukturách, (8) Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do 

vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé venkova, obecným 

cílem je zlepšení kvality života na venkově. 

Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění 

dlouhodobého udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou 

typologií a venkovskými rozvojovými centry. 

 

 



 

 

Hlavní úkoly CLLD 

• Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění 
uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní 
diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením 
podílu pracovních míst na venkově 

• Stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních 
příležitostí ve venkovském prostoru 

• Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů 
v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do 
lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti. 

• Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský, atraktivita prostředí, alternativní služby, 
schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kultury). 

•  Koordinace spolupráce mezi základními a středními školami, síťování základních škol ve 
venkovském prostoru. 

• Zvýšení funkční vybavenosti venkova, zlepšení pokrytí venkova sítí vhodných služeb (např. 
sociálních, zdravotních a návazných) a stabilizace základní zdravotní péče a její dostupnosti. 

• Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, 
podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj 
služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací. 

• Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizovat další efekty zlepšující biodiverzitu, 
vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny. 

• Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu 
znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny. 

• Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z OZE. 

• Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti 
krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření pro 
zlepšení vzhledu krajiny. 

SCLLD mohou kromě jiného napomoci také řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním 

vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu. 

Proces hodnocení CLLD probíhá ve třech fázích (i) ověření kritérií přijatelnosti MAS, (ii) hodnocení 

kvality Integrované strategie území a (iii) výběr Integrovaných akčních plánů rozvoje území MAS. 

Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění bude mít MMR v úzké spolupráci 

s MZe. 

MZe bude, na základě kritérií zohledňující kvalitu organizace a řízení procesů samotných MAS, vybírat 

okruh MAS, které splní základní kritéria přijatelnosti pro další postup a možnost zpracování SCLLD. 

MAS mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více ESI fondů, a 

mohou ji realizovat také z jiných prostředků než pouze z evropských fondů. Tyto SCLLD budou pak 

posuzovány a hodnoceny MMR stejným procesem jako další strategie integrovaných nástrojů. 

ČR bude realizovat SCLLD za podpory více fondů. Zvažuje se proto stanovení některého 

z přispívajících fondů jako tzv. hlavního fondu v souladu s článkem 32.4 obecného nařízení. 

I přes kvalitní nastavení systému fungování metody LEADER ještě v rámci stávajícího programového 

období s ohledem na fakt, že financování z programového období 2007–2013 není již dále k dispozici, 

zvažuje ČR využit institut přípravné podpory pro podporu provozních a animačních nákladů pro 

všechny MAS, které se na další plánovací období připravují. 

 



 

 

Spolufinancování u MAS 

MAS jako veřejnoprávní subjekty – jejich spolufinancování je bráno jako financování z veřejných 

zdrojů => povinnost postupovat při zadávání zakázek dle zákona 

Režijní a animační náklady > 95 % dotace od EU, 5 % vlastní spolufinancování (podmíněno zařazením 

do samostatné prioritní osy v rámci IROP) 

Projekty v rámci  PRV – projekty spolupráce a Spolupráce > 75 % dotace od EU, 25 % vlastní 

spolufinancování 

Ostatní projekty > MAS jako zvláštní žadatel > NNO se statutem MAS = ty MAS, které prošly certifikací 

>spolufinancování jako ostatní NNO 


