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Změny strategií CLLD  

v IROP

Workshop Vysoké Mýto 1.12 2017



Aktuální informace

8.11 2017 aktualizace Programového 
dokument IROP

– zvýšení podílu celkové podpory EU v SC 1.2 
a SC 2.4

– úprava fin. milníku pro prioritní osu 1

– úprava fin. milníku pro prioritní osu 4

– úprava typu příjemce v SC 1.2

– úprava aktivity v SC 2.4 sociální inkluze

– úprava typu příjemce v SC 3.3

– snížení podílu ITI o 1 procentní bod



Aktuální informace

• ROZŠÍŘENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ PRO OBCE v aktivitě Technika 

pro IZS „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného 

záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně 

JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 

období 2014 – 2020“.

• Podporovaná technika a věcné vybavení pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů byla rozšířena o: 



Aktuální informace

• 16 MAS podalo Žádosti o změnu SCLLD  na ŘO IROP

• 6 MAS podalo více než jednu ŽoZ

• evidujeme 25 ŽoZ na ŘO IROP

• 1 ŽoZ v procesu posuzování

• schváleno 13 ŽoZ

• vydány 3 dodatky k Akceptačnímu dopisu



Předkládání Žádosti o změnu SCLLD

• Konzultovat před podáním ŽoZ

• Konzultace probíhají písemně

• Změny ke konzultaci zasílají MAS na 

emailovou adresu clldirop@mmr.cz

mailto:clldirop@mmr.cz


Proces schvalování změny SCLLD v 

IROP

• ŘO IROP provádí při posuzování žádosti o změnu 

strategie kontrolu věcného a finančního plnění strategie. 

– ovlivní čerpání v letech dle SC IROP

– ovlivní cílové hodnoty indikátorů výstupu nebo 

hodnoty milníku

– bude znamenat změny podporovaných aktivit

– bude znamenat změny oprávněných žadatelů

– má vliv na výsledek věcného hodnocení 



Proces schvalování změny SCLLD v 

IROP

Dokumentace: 

• integrovaná strategie

• žádost o změnu Isq

• Dokumenty ŽoZ

• akceptační dopis

• výzvy MAS



Proces schvalování změny SCLLD v 

IROP

Druhy změn: 

• nepodstatné 

• podstatné, které schvaluje MMR 

ORP

• Podstatné které schvalují ŘO 

– zakládají dodatek k AD

– nezakládají dodatek k AD



Předkládání Žádosti o změnu MAS v 

ISKP14+

MAS podává ŽoZ
strategie CLLD

MAS vybere 
datová pole, která 

chce změnit

MAS v ŽoZ uvede 
výčet změn a 
odůvodnění 
podání ŽoZ

Uloží přílohy k 
dané žádosti 

Zvolí subjekt/y, 
kterému/kterým je 

změna určena

Spustíte kontrolu 
žádosti a následně 

ji finalizují. 

Podpis ŽoZ



Proces schvalování změny 

SCLLD v IROP

Žádost o změnu podána 
MAS 

Změna 
schválena/neschválena

Vydání dodatku k AD

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Vám byla postoupena k vyjádření Žádost o změnu ISg č. 2 v rámci

integrované strategie CLLD_15_01_XXX (název strategie). Žádáme o hlasování o předloženém návrhu změny

v termínu 10 pracovních dní ode dne následujícího po zaslání této depeše. Depeše je generována

automaticky, prosíme, neodpovídejte.



DOPORUČENÍ

• účinnost min. požadavků ŘO k IP MAS

• dodržovat interní postupy MAS

• dodržovat podmínky uvedené ve 4.2

• aktualizovat si webové stránky

• být aktivní

• seminář 13.12 2017 k procesu hodnocení 

MAS v IROP



Děkuji Vám za pozornost
Ing. Kateřina Skálová 
Katerina.Skalova@mmr.cz

mailto:Katerina.Skalova@mmr.cz

