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Aktuální informace k podání žádosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. se od roku 2012 připravuje na programové období  

2014+. Tým MAS ve spolupráci s obcemi, partnery a dalšími subjekty nejen z území MAS 

podnikl řadu aktivit pro detailní zjištění potřeb regionu (například dotazníková šetření, 

veřejná projednávání, sběr analytických dat, vyjádření klíčových nadregionálních subjektů 

atd.).  

Dne 14. 3. 2016 jsme podali žádost na realizaci strategie v území MAS. Unikátnost tohoto 

projektu je v tom, že žádost zahrnuje čerpání ze tří operačních programů, tudíž je potřeba 

vyhovět třem ministerstvům: 

- Integrovaný regionální operační program (IROP) – spravuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

- Operační program zaměstnanost (OPZ) – spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- Program rozvoje venkova (PRV) – Ministerstvo zemědělství 

Vedle znalostí pravidel všech těchto složitých operačních programů uvedená ministerstva 

ještě vytvořila speciální pravidla pro místní akční skupiny. Rozdíl od žádostí z let 2007 a 2009 

je i v tom, že tyto orgány od nás požadují jasně definovat výstupy – počet pracovních míst, 

vytvořených kilometrů komunikací, opravených objektů a mnoho dalších konkrétních dat, ke 

kterým se máme zavázat do roku 2023.  

Od 14. 3. 2017 jsme 14 měsíců vedli dlouhou a složitou komunikaci s jednotlivými 

ministerstvy – viz přiložená tabulka:  

 

říjen 2012  Zahájení příprav na tvorbě strategie CLLD 

14. 3. 2016 Strategie CLLD předložena Ministerstvu pro místní rozvoj 

7. 7. 2016 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (I. vlna) 

MAS obdržela výzvu k opravám 

15. 7. 2016 MAS zapracovala připomínky 

4. 8. 2016 Žádost splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly 

přijatelnosti (I. vlna) 

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení řídicímu orgánu (I. vlna) 

14. 9. 2016 Byla dokončena I. vlna věcného hodnocení 

MAS obdržela připomínky – neformální, před jednáním velké komise 

řídicího orgánu 

18. 10. 2016 Fáze věcného hodnocení byla ukončena 

Žádost o podporu byla vrácena k přepracování oficiálně (I. vlna) 

14. 11. 2016 MAS zapracovala připomínky 

23. 11. 2016 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (II. vlna) 

MAS obdržela výzvu k opravám 
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29. 11. 2016 MAS zapracovala připomínky  

15. 12. 2016 Žádost splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly 

přijatelnosti (II. vlna) 

9. 2. 2017 II. vlna věcného hodnocení byla ukončena 

Žádost o podporu byla vrácena k přepracování  

3. 3. 2017 MAS zapracovala připomínky 

20. 3. 2017 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (III. vlna) 

MAS obdržela výzvu k opravám k úpravě a doplnění 

30. 3. 2017 MAS zapracovala připomínky 

7. 4. 2017  Ukončeno úspěšně hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o 

podporu (III. vlna), žádost vyhověla 

9. 5. 2017 Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení  

 

Dne 9. 5. 2017 přišlo vyjádření, že jsme vyhověli požadavkům pro Ministerstva zemědělství 

(tedy PRV) a Ministerstvu práce a sociálních věcí (tedy OPZ). Ministerstvu pro místní rozvoj 

(IROP) jsme vyhověli v 19 ukazatelích, bohužel v jednom jsme nevyhověli. Dotační politika 

českých ministerstev je nastavená tak, že pokud v jednom bodě neuspějete, padá celé 

hodnocení.  

Proto závěrečné vyjádření je:  Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

Naše MAS v tom není sama a do této nepříjemné situace se dostaly i jiné MAS v ČR. I proto je 

klíčové, že v květnu byla otevřena 3. výzva. Do této výzvy se přihlásíme a uděláme maximum 

pro to, abychom žádost odevzdali v termínu – do 30. 6. 2017. Poté musíme absolvovat celé 

toto martýrium znovu. Věříme, že se nám to už povede, i když víme, že zásadní slovo mají 

hodnotitelé. 

 

Aktivity spojené se zajištěním koordinace při realizaci strategie CLLD  

Pozastavení naší žádosti má i dopad na fungování kanceláře MAS. Náklady spojené 

s administrací a koordinací celého projektu nelze nyní nárokovat.  

V roce 2015 jsme splnili všechny požadavky Ministerstva zemědělství a získali certifikát 

oprávněného žadatele. V roce 2016 jsme podali žádost na Zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS KJH, tj. žádost na administraci strategie CLLD a animaci MŠ 

a ZŠ na období 2016–2023, která byla schválena v roce 2017 – viz tabulka aktivit:  

říjen 2012  Zahájení příprav na tvorbě strategie CLLD 

23. 3. 2015 Podána žádost MAS, aby mohla být oprávněným žadatelem pro realizaci 

strategie CLLD   

4. 11. 2015 Splnění standardů MAS – MAS získala certifikát oprávněného žadatele na 

realizaci strategie CLLD 
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29. 11. 2016  Podána žádost na Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS KJH, 

tj. žádost na administraci strategie CLLD na období 2016 – 2023 

25. 2. 2017 Schválení žádosti 

 

Tento projekt je nutné spolufinancovat 5 %, což také v minulosti nebylo a znamená zajistit 

z vlastní činnosti do roku 2023 částku 602 617,20 Kč. 

Dosavadní náklady bude možné „proplatit“ až po 1. věcném hodnocení, kdy budeme moci za 

určitých podmínek podat žádost o platbu. Do té doby jedeme tzv. z rezerv, které jsme si 

našetřili za 10 let fungování. Jsme jedna z mála MAS, která nemá úvěr.  

Chápeme určitou nervozitu některých z vás a občas se do našich uší donese kritický 

komentář. Vězte, že kancelář MAS dělá maximum pro to, aby k čerpání došlo co nejdřív. 

Metodika čerpání prostředků z EU je hodně složitá a nárůst byrokracie je stále větší. 

Bohužel, ani naše práce těchto nešvarů nebyla ušetřena. Ani my z toho nemáme takovou 

radost jako dřív. Děkujeme za pochopení.  

 

Jan Balcar 

ředitel MAS KJH, o.p.s. 
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