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Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014)

3.1.1 Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 32 - 35 obecného nařízení, čl. 10 
EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR), tj. CLLD  
• 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 Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a v Integrovaném 
regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 
% v Programu rozvoje venkova. Alokace pro EFRR  a ESF  pro CLLD 
budou doplněny.   

• 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. 
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Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014)

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.
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Z Dohody o Partnerství: Hlavní úkoly CLLD

• Řešení vysoké nezaměstnanosti a stabilizace obyvatelstva venkova
• Podpora podnikatelských příležitostí a využití rozvojového potenciálu venkova 
• Zastavení procesu koncentrace škol ve velkých sídlech
• Zvýšení funkční vybavenosti  a  zlepšení pokrytí venkova sítí služeb (např. 

sociálních, zdravotních a návazných)
• Podpora rozvoje lokální ekonomiky, vč. sociálních podniků
• Realizace pozemkových úprav pro zlepšení biodiverzity, vodního režimu v krajině, 

snížení erozní ohroženosti půdy, obnovení propojenosti 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.

• 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.
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Řízení a procesy CLLD 

• Proces hodnocení CLLD probíhá ve třech fázích
(i) ověření kritérií přijatelnosti MAS,
(ii) hodnocení kvality Integrované strategie území
(iii) výběr Integrovaných akčních plánů rozvoje území MAS. 
První kolo výběru strategií musí proběhnut do 2 let od schválení DoP.

• Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění bude mít 
MMR v úzké spolupráci s MZe.

• 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.

• SCLLD  (ISÚ) budou posuzovány a hodnoceny MMR stejným 
procesem jako další strategie integrovaných nástrojů, t.j v rámci PS 
pro integrovaný rozvoj území.
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Činnost Agentury pro sociální začleňování (ASZ)

• Prostřednictvím lokálních konzultantů působí v 25 městech a 
mikroregionech, od července 2014 v dalších 9 městech

• V městech/obcích působí na základě podepsaného memoranda o 
spolupráci po dobu 3 let 

• Během svého působení se zaměřuje na následující kroky:

1. Příprava situační analýzy území z hlediska problematiky sociálního 
vyloučení /zmapování problému  v širších místních souvislostech

2. Ustavení místního partnerství a tematických pracovních skupin (politici, 
úředníci  ze sociálního, OSPOD, zástupci škol, úřadu práce, policie, 
poskytovatelé služeb, NNO ….)  

3. Příprava Strategického plánu sociálního začleňování 
4. Implementace plánu a příprava konkrétních projektů/projektové 

poradenství   
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Role ASZ v rámci CLLD

• ASZ působí jako věcný  garant pro TC 9: boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení,  poskytuje metodickou podporu a odborné 
konzultace při zpracování strategií CLLD/ účastní se posuzování strategií v 
rámci PS pro integrovaný rozvoj území na MMR, spoluprácuje  s řídícími 
orgány pro OPZ a IROP na investičních prioritách k TC 9  /včetně CLLD

• ASZ podporuje propojení s místními aktéry sociálního začleňování v 
územích, kde působí, včetně propojení s místními plány sociálního 
začleňování, jejichž přípravu ASZ koordinuje 

• ASZ poskytne na vyžádání odborné konzultace, metodickou a expertní 
podporu na těch územích, kde nepůsobí lokální konzultanti (aby mohla 
ASZ tuto roli plnit, snaží se pro tento úkol posílit své  personální kapacity)  
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Další možnosti spolupráce ASZ  a MAS 

• Aktivní účast na tvorbě Integrovaných  akčních plánu rozvoje 
území (implementační dokument k ISÚ, obsahuje konkrétní 
projektové záměry) 

• Iniciování nových projektů a jejich propojení s Místním plánem 
sociálního začleňování    

• Šíření dobré praxe z domova i ze zahraničí zaměřené zejména na 
podporu zaměstnanosti v malých obcích a řešení sociálního 
vyloučení v periferních oblastech 

• Aktuální stav 
• V současné době je ASZ v kontaktu prostřednictvím LK se 13 MAS 

a ke spolupráci s ASZ se přihlásilo přes NS MAS 24 MAS. 
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Děkuji za pozornost 

Kontakty pro spolupráci s MAS: 

Zuzana Drhová (drhova.zuzana@vlada.cz)
Vít Lesák (lesak.vit@vlada.cz)
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