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kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace
v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova
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Preambule
Ministerstvo zemědělství na základě Nařízení evropského parlamentu a rady č. 1305/2013
ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení Nařízení rady (ES) č. 1698/2005, na základě
Nařízení evropského parlamentu a rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení Nařízení rady (ES) č. 1083/2006, na základě Metodického pokynu pro
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 až 2020 schváleného usnesením
vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 a na základě Programu rozvoje venkova na období
2014–2020, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce
Programu rozvoje venkova.
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ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY
a)

b)
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m)
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o)

p)
q)

Alokace – celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro Programový rámec
PRV v SCLLD konkrétní MAS. Alokace je rozdělena na alokaci pro operaci 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a pro operaci
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Dodatek k Dohodě – písemná úprava zohledňující změny Dohody uzavírané mezi MAS
a SZIF.
Dohoda o poskytnutí dotace (Dohoda) – písemná dohoda uzavíraná mezi žadatelem
a SZIF dle § 11, odst. 4 a 5 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském
intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
Fiche – stručný popis opatření Programového rámce PRV v SCLLD MAS ve struktuře
definované přílohou 1 Metodiky.
Hodnoticí komise – uskupení minimálně tří hodnotitelů, kteří společně provádějí
hodnocení předložené SCLLD MAS. Členové hodnoticí komise jsou vybráni z databáze
hodnotitelů a členů hodnoticích komisí.
Konečný žadatel – subjekt, který žádá v rámci příslušné Fiche Programového rámce
PRV definovaného v SCLLD MAS.
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014
až 2020 (MPIN) – metodický pokyn, který stanovuje procesy a postupy, kterými budou
realizovány intervence prostřednictvím integrovaných nástrojů. MPIN zakotvuje základní
principy pro naplňování územního rozměru intervencí realizovaných integrovanými
nástroji, popis jednotlivých integrovaných nástrojů a rolí a odpovědností zapojených
aktérů. MPIN je zveřejněn na internetových stránkách www.strukturalnifondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny.
Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014
– 2020 – metodický dokument definující standardy fungování MAS v období 2014-2020.
Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do programového rámce
Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (Metodika) – metodický dokument upravující podmínky pro tvorbu
Fichí, které tvoří Programový rámec PRV v SCLLD MAS.
Místní akční skupina (MAS) – místní partnerství, které získalo Osvědčení o splnění
standardů MAS v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014-2020.
Monitorovací systém – informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení
a reportování implementace programů v programovém období 2014-2020.
Nařízení PRV – Nařízení evropského parlamentu a rady č. 1305/2013 ze dne
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 v platném znění.
Integrovaný nástroj – nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území –
v podmínkách PRV se jedná o Komunitně vedený místní rozvoj.
Indikátor – ukazatel, který slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace SCLLD
vzhledem ke stanoveným cílům.
Obecné nařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti
a Evropském námořním a rybářském fondu v platném znění.
Programový rámec – dokument definující realizaci části SCLLD prostřednictvím
jednoho z relevantních programů.
Programový rámec PRV – rámec definující realizaci části SCLLD prostřednictvím
Programu rozvoje venkova.
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r)
s)

t)
u)

v)
w)
x)

y)
z)
aa)
bb)

Program rozvoje venkova (PRV) – programový dokument pro podporu z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Relevantní programy – programy zapojené do Komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD), tj. Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program,
Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.
Rozhodnutí o schválení integrované strategie – individuální právní akt, kterým je
MAS schválena realizace SCLLD v rámci Programového rámce.
Řídicí orgán (ŘO) – orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení
a provádění operačního programu nebo Programu rozvoje venkova v souladu se
zásadami řádného finančního řízení. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125
obecného nařízení, resp. čl. 66 Nařízení PRV.
Řídicí orgán Programu rozvoje venkova (ŘO PRV) – Ministerstvo zemědělství.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) – akreditovaná platební agentura pro
poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – ucelený rozvojový
dokument vztahující se na území MAS definovaný čl. 33 Nařízení o obecných
ustanoveních č. 1303/2013. Součástí strategie jsou i Programové rámce relevantních
programů.
Střednědobá evaluace – hodnocení prováděné v průběhu realizace SCLLD, které
vyhodnocuje naplnění cílů.
Věcné hodnocení – část hodnocení SCLLD, kdy relevantní ŘO posuzují soulad SCLLD
s cíli programů.
Velká komise – společné jednání zástupců všech relevantních ŘO, z jejichž programu
má být strategie podpořena, definované v MPIN.
Zpráva o plnění integrované strategie – zpráva, kterou zpracovává MAS a obsahuje
přehled o vývoji realizace SCLLD, zahrnující plnění indikátorů, harmonogramu
a finančního plánu, přehled schválených a realizovaných projektů apod.
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PRAVIDLA PRO VÝBĚR STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
1. Hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje
a) Postup hodnocení SCLLD je stanoven v MPIN.
b) Předložené SCLLD jsou posuzovány ve dvou kolech hodnocení. První fáze je
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, druhou fází je věcné hodnocení.
c) Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí Ministerstvo pro místní rozvoj,
případně externí hodnotitelé.
d) Věcné hodnocení SCLLD provádí ŘO relevantních programů. Účelem věcného
hodnocení je posoudit soulad SCLLD s cíli relevantního programu.
1.1. Hodnoticí komise ŘO PRV pro výběr strategií v rámci věcného hodnocení
a) ŘO PRV ustanoví hodnoticí komisi pro věcné hodnocení SCLLD. Hodnoticí komise
bude složena z expertů a z pracovníků ŘO PRV. Postup hodnocení bude stanoven
ve statutu a jednacím řádu hodnoticí komise.
b) Hodnocení každé SCLLD budou nejprve provádět dva hodnotitelé (experti)
v monitorovacím systému. Následně bude prověřen soulad jejich hodnocení.
V případě, že hodnotitelé budou ve shodě, bude hodnoticí komisí složenou
z pracovníků ŘO PRV vypracován finální posudek ŘO PRV, který bude vložen
do monitorovacího systému. V případě, že se hodnocení hodnotitelů bude lišit,
proběhne osobní jednání hodnoticí komise složené z dvou expertů a pracovníka,
resp. pracovníků ŘO PRV, kdy se proberou sporné otázky a členové hodnoticí
komise musí dojít ke konsensu. Z tohoto jednání bude vypracován finální posudek
ŘO PRV, který bude vložen do monitorovacího systému.
1.2. Výběrová kritéria pro výběr strategií v rámci věcného hodnocení ŘO PRV
a) Hodnocení SCLLD je prováděno dle předem stanovených výběrových kritérií.
b) Výběrová kritéria pro výběr strategií v rámci věcného hodnocení ŘO PRV jsou
uvedena v Příloze 1 těchto Pravidel.
c) U každého výběrového kritéria věcného hodnocení budou využita vylučovací kritéria
ANO/ANO s výhradou/NE.
1.3. Výsledek hodnocení
a) Výsledkem věcného hodnocení hodnoticí komise je finální posudek ŘO PRV. ŘO
PRV na základě věcného hodnocení SCLLD může navrhnout úpravu Programového
rámce PRV v SCLLD příslušné MAS.
b) Pokud kritérium věcného hodnocení nabývá hodnoty ANO s výhradou nebo NE, bude
MAS vyzvána k úpravě SCLLD dle požadavků ŘO PRV. V průběhu věcného
hodnocení SCLLD se může konat společné jednání dotčených ŘO, tzv. velká komise.
Jednání velké komise se řídí pravidly stanovenými v MPIN.
c) MAS může SCLLD přepracovat pouze jednou. Lhůty pro přepracování SCLLD
stanoví MPIN.
d) Pokud i po přepracování SCLLD bude alespoň jedno výběrové kritérium nabývat
hodnoty NE či ANO s výhradou, nebude SCLLD odpovídat cílům PRV a nemůže být
schválena pro podporu z PRV.
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PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ALOKACE VYČLENĚNÉ Z PRV
1. Stanovení alokace pro SCLLD jednotlivých MAS
a) Celková alokace vyčleněná z PRV pro jednotlivé MAS bude stanovena dle rozlohy
a počtu obyvatel MAS tak, že 75 % bude tvořit rozloha MAS a 25 % počet obyvatel
MAS.
b) MAS může ve své SCLLD požadovat maximálně alokaci stanovenou dle
předpokládané alokace. Předpokládaná alokace pro operaci 19.2.1 a 19.3.1
jednotlivých MAS bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz.

2. Rozhodnutí o schválení SCLLD
a) Pro MAS, jejíž SCLLD bude vybrána k podpoře z PRV, bude vydáno Rozhodnutí
o schválení integrované strategie. Rozhodnutí o schválení integrované strategie je
upraveno v MPIN. Výběr SCLLD musí být ukončen do 31. 12. 2017.
b) Výše alokace pro MAS bude upravena v Dohodě se SZIF. V případě operace 19.2.1
bude mít MAS po schválení SCLLD přislíbenu pouze polovinu stanovené alokace
a druhá polovina alokace bude pro MAS rezervována. Přidělení rezervované alokace
či její části bude záviset na plnění SCLLD, které bude zhodnoceno v rámci
střednědobé evaluace.

3. Přerozdělení alokace v průběhu realizace SCLLD
a) V průběhu realizace SCLLD může dojít k přerozdělení alokace mezi schválenými
SCLLD. Při přerozdělení alokace může dojít ke snížení či navýšení alokace.
b) Přerozdělení alokace bude vždy provedeno dle klíče uvedeného v kapitole 1.a).
c) V případě přerozdělení alokace ze strany ŘO PRV, bude vždy MAS vyzvána k úpravě
SCLLD.
d) Přerozdělení alokace musí být vždy upraveno Dodatkem k Dohodě se SZIF
a úpravou Rozhodnutí dle postupů stanovených MPIN.
e) V případě navýšení alokace musí být adekvátně upravena SCLLD, zejména
indikátory, např. navýšení počtu vytvořených pracovních míst v rámci projektů.
3.1. Přerozdělení alokace po ukončení výběru SCLLD
a) Alokace stanovená pro MAS, jejichž SCLLD nebude schválena k podpoře z PRV,
bude přerozdělena mezi schválené SCLLD.
3.2. Přerozdělení alokace z důvodu kurzových rozdílů
a) V průběhu realizace SCLLD může dojít k přepočtení rezervované alokace vzhledem
ke kurzovým rozdílům.
3.3. Přerozdělení alokace z důvodu neplnění podmínek
a) Plnění schválených SCLLD bude monitorováno prostřednictvím Zpráv o plnění
integrované strategie a dále bude zhodnoceno v rámci střednědobé evaluace.
b) Struktura Zprávy o plnění integrované strategie a podmínky pro předkládání jsou
upraveny v MPIN.
c) Podmínky Střednědobé evaluace budou upraveny samostatnými Pravidly.
d) MAS, které nebudou dostatečně plnit stanovené podmínky v průběhu realizace
SCLLD, mohou být ve své alokaci kráceny. Zejména neplnění cílů, indikátorů
a nedodržení časového a finančního harmonogramu může vést ke snížení finančních
prostředků rezervovaných na realizaci SCLLD, resp. k odebrání části alokace MAS.
Odebraná alokace bude přerozdělena mezi ostatní schválené SCLLD.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Závěrečná ustanovení
a) V případě potřeby může MZe jako Řídicí orgán po projednání se SZIF provést kdykoli
zpřesnění nebo změnu těchto Pravidel.
b) Změny Pravidel budou vždy zveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv.

2. Platnost a účinnost
a) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

Ing. Marian Jurečka v. r.
ministr zemědělství

V Praze dne 20. 8. 2015
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PŘÍLOHA 1 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PRO VÝBĚR STRATEGIÍ V RÁMCI VĚCNÉHO
HODNOCENÍ ŘO PRV
Odpovídá zaměření dotčené části SCLLD příslušným investičním prioritám/specifickým cílům
programu/cílům programu?
 Jsou cíle SCLLD v souladu s potřebami území a vedou k naplnění cílů PRV?
Cíle SCLLD musí být v souladu s cíli PRV, tzn. podpora hospodářského rozvoje
území, konkurenceschopnost zemědělství, potravinářství a lesnictví, ochrana
životního prostředí.
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno?
Pokud tyto podpory nejsou ve strategii plánovány, musí to být odpovídajícím
způsobem odůvodněno.
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství,
případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno?
Pokud tyto podpory nejsou ve strategii plánovány, musí to být odpovídajícím
způsobem odůvodněno.
o Řeší strategie podpory pro zvýšení konkurenceschopnosti lesnictví, případně
je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno?
Pokud tyto podpory nejsou ve strategii plánovány, musí to být odpovídajícím
způsobem odůvodněno.
o Řeší strategie podporu hospodářského rozvoje území a usnadnění
diverzifikace, případně je jejich vynechání řádným způsobem odůvodněno?
Pokud tyto podpory nejsou ve strategii plánovány, musí to být odpovídajícím
způsobem odůvodněno.
 Obsahuje SCLLD popis (resp. témata) plánovaných projektů spolupráce?
Projekty spolupráce jsou realizovány mezi místními akčními skupinami („MAS“) a
dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS. Budou
podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak
projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či
ve třetích zemích. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé
pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena
z PRV.
 Odpovídají vybrané aktivity (v rámci jednotlivých Fichí) cílům SCLLD?
Fiche musí vycházet z SCLLD a musí být v souladu s jejími cíli. Fiche musí být
vytvořeny na základě reálných podkladů a analýz a musí vycházet ze skutečných
potřeb území. Fiche musí být proveditelná zejména s ohledem na možnosti území.
 Odpovídají principy pro stanovení preferenčních kritérií jednotlivých Fichí cílům
SCLLD?
Principy pro stanovení preferenčních kritérií musí být objektivní a musí vycházet z cílů
SCLLD a Fichí.
Odpovídá požadovaná výše dotace z EU a státního rozpočtu nastaveným finančním a
časovým limitům?
 Požaduje MAS alokaci dle stanoveného klíče (viz Předpokládaná alokace
jednotlivých MAS)?
MAS může na SCLLD požadovat maximálně částku uvedenou dle stanoveného klíče.
 Vychází přidělené finanční prostředky na jednotlivé aktivity (fiche) z jejich významu
pro rozvoj území a vlivu na cíle SCLLD?
Rozdělení finančních prostředků vyplývá z cílů SCLLD a z absorpční kapacity daného
území.
 Je finanční a časový harmonogram nastaven tak, aby se předešlo nevyčerpání
alokace?
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V polovině období musí být vyčerpána, resp. zazávazkována alespoň polovina
předpokládané alokace (Polovinou období je konec roku 2018.).
Odpovídají indikátory uvedené v SCLLD vybraným aktivitám?
 Odpovídají nastavené indikátory cílům SCLLD?
Indikátory slouží k hodnocení míry plnění realizace SCLLD. Indikátory Fichí musí být
nastaveny s ohledem na cíle SCLLD, aby měly vypovídající hodnotu o tom, jak jsou
tyto cíle dosahovány. Indikátory musí být objektivní a měřitelné. Nastavení indikátorů
musí umožnit zhodnocení počátečního a konečného stavu. Nastavené indikátory
musí být v souladu s indikátory stanovenými v PRV (povinnost sledovat pracovní
místa vytvořená na úrovni projektů MAS).
 Jsou principy pro stanovení preferenčních kritérií provázány na indikátory?
Principy pro stanovení preferenčních kritérií musí být provázány na indikátory
stanovené pro jednotlivé Fiche.
Jsou plánované hodnoty indikátorů relevantní vzhledem k požadovanému finančnímu
objemu na jednotlivá opatření?
 Odpovídá počet vytvořených pracovních míst požadované alokaci?
Na každých 200 000 EUR alokace by mělo být vytvořeno alespoň jedno pracovní
místo (přepočteno na jeden pracovní úvazek).
Není realizací SCLLD negativně ovlivněno žádné z horizontálních témat?
 Nedochází realizací SCLLD k negativnímu ovlivnění horizontálních témat, resp.
průřezových cílů PRV?
Průřezovými cíli PRV jsou inovace, ochrana životního prostředí včetně specifických
potřeb oblastí sítě Natura 2000 a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této
změně (viz PRV 2014-2020, kapitola 5.3).
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