
Seminář pro potenciální žadatele 
v rámci CLLD MAS Sokolovsko 

Úvodní část
Datum a místo: 

7. dubna 2016, Královské Poříčí
13. dubna 2016, Kraslice

Přednášející: Ing. Ivana Jágriková



Regionální akční plán Karlovarského kraje

• Probíhá aktualizace a doplnění projektů do
tzv. Regionálního akčního plánu pro
Karlovarský kraj.

• Je to povinná součást Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014-2020.

• Nejpozději do 13.4.2016!

• Záměry poslat na MAS.
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Nové webové stránky MAS

• Odkaz stejný:

http://mas-sokolovsko.eu
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http://mas-sokolovsko.eu/
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Strategický plán Leader 
(SPL)

Strategie komunitně 
vedeného místního 

rozvoje (SCLLD)

Výzvy 2009 - 2014 Výzvy 2016 - 2022

Řídící orgán: MZe, SZIF Řídící orgán: MMR

1 OP: PRV
3 OP: IROP, PRV, OPZ
+ Animace škol OPVVV

Alokace 120 mil. Kč
Alokace 193 mil. Kč 
(předpoklad navýšení)



Aktuální stav schvalování „Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na 
období 2014-2020“ (tzv. SCLLD)

• Žádost o schválení SCLLD odevzdána 31.10.2015.

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – bez 
připomínek schváleno 25.1.2016.

• Probíhá věcné hodnocení – cca do konce 4/2016.

• Odstranění připomínek k věcnému hodnocení do 
10 dní – pol. 5/2016.

• Finální schválení SCLLD 6-7/2016.

• Vyhlášení prvních výzev 9/2016.
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Postup vyhlášení výzev
• Zveřejnění specifických pravidel pro jednotlivé OP 

5/2016.

• Řídící orgány (ŘO) jednotlivých operačních programů 
(OP) vyhlašují výzvy pro tzv. integrované projekty (tj. 
i pro SCLLD) 4-6/2016.

• MAS na ně navazují své výzvy - 7/2016. 

• Výzvy musí schválit i ŘO relevantních OP – 8/2016.

• Vyhlášení prvních výzev MAS – 9/2016.

• Žádosti v el. podobě (ISKP, Portál farmáře), 
konzultace s pracovníky MAS.
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Postup hodnocení a realizace 
projektů
• Pracovníci MAS provádějí kontrolu administrativní, 

formálních náležitostí a přijatelnosti.

• Hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS.

• Programový výbor MAS – výběr projektů dle alokací.

• MAS postoupí vybrané projekty ŘO – kontrola, právní akt.

• Příjemce realizuje. 

• ŘO kontroluje změnová hlášení, vyúčtování, udržitelnost.

• MAS: konzultace, monitoring, předkontrola, archivace, 
evaluace.
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Principy preferenčních kritérií
• Tvorba nových pracovních míst.
• Uplatňování inovačních přístupů (místní zdroje, nové technologie ad.).
• Partnerství subjektů soukromého a veřejného sektoru.
• Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS.
• Kvalita zpracování projektu (vč. místní potřebnosti) a rozpočtu, 

přiměřenost rozpočtu.
• Výše požadované dotace - bodově zvýhodněna dotace do 2 mil. Kč.
• Dosud nepodpořený žadatel v rámci CLLD.
• Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je 

propagace MAS a metody CLLD.
• Projekt byl připraven za použití komunitních metod plánování.
• Návaznost projektu na již realizované projekty či záměry jiných subjektů.

Výběrová kritéria schvaluje Valná hromada partnerů MAS – tj. 6/2016.
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Důležité

Nutný soulad projektů se SCLLD.

- Platí pravidla OP: IROP, PRV, OPZ!

+ Projekty spolu soutěží jen v rámci území MAS.

+ Výjimky - PRV, OPZ i IROP drobné změny  
oproti žádostem napřímo.
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Evaluace v roce 
2018!!!
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Kontaktní osoby

• PRV – Ing. Ivana Jágriková

• IROP – Ing. Markéta Hendrichová

• OPZ – Mgr. Zuzana Odvody
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Diskuse, otázky
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Děkujeme za pozornost.

E-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

odvody@mas-sokolovsko.eu

Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová


