KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ
ROZVOJ = CLLD
POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU
2014-2020
CLLD nebo také CLLD-U ?
aneb
nezávislý pohled na oblast místního udržitelného rozvoje
Brno, 24. února 2014

Komunitně vedený místní
rozvoj – nástroj pro řešení
problémů v regionech
• Za posledních 20 let se přístup iniciativy LEADER k místnímu
rozvoji vedenému komunitami, a to na základě zkušeností s
iniciativou financovanou ze strukturálních fondů EU, která měla
pomoci venkovským subjektům přehodnotit dlouhodobý
potenciál jejich regionu, ukázal jako účinný a účelný nástroj při
provádění rozvojové politiky. Evropská komise tento postup
propagovala také prostřednictvím dalších komunitárních
iniciativ, např. v rámci programů URBAN, EQUAL, URBACT.
• Iniciativa LEADER, která má trvalou podporu EU od roku 1991,
se stala důležitým prvkem politiky rozvoje venkova a je
přijímána po celé Evropě. Od roku 2007 se místní rozvoj stal
nástrojem provádění politik také v oblasti evropského rybářství.
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Komunitně vedený místní
rozvoj – nástroj pro řešení
problémů v regionech
• Návrh nařízení (články 28-31) pro budoucí místní rozvoj vedený
komunitami se zakládá na přístupu iniciativy LEADER a týká se
všech fondů Společného strategického rámce (Evropský fond
pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a
rybářský fond a Fond soudržnosti) pro programové období
2014-2020 (fondy Společného strategického rámce).
• Místní rozvoj vedený komunitami je specifický nástroj
používaný na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k
dalším aktivitám na podporu rozvoje na místní úrovni. Místní
rozvoj vedený komunitami může mobilizovat a zapojit místní
komunity a organizace do plnění cílů strategie Evropa 2020.
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Komunitou vedený místní
rozvoj – nástroj pro řešení
problémů v regionech
• Komise navrhuje jednotnou metodologii pro místní rozvoj
vedený komunitami pro fondy Společného strategického rámce,
která:
»»se zaměřuje na konkrétní subregionální území;
»»je vedená komunitami, místními akčními skupinami složenými
ze zástupců místních veřejných a soukromých socioekonomických zájmů;
»»je prováděna pomocí integrovaných a mnoha sektorových
místních rozvojových strategií zaměřených na konkrétní oblast,
které zohledňují místní potřeby a potenciál; a
»»obsahuje inovační prvky v místním kontextu, propojování a –
pokud je to možné – spolupráci.
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Návrhy pro komunitně vedený
místní rozvoj:

• Hlavním cílem návrhu Komise je zjednodušit a rozšířit
uplatňování přístupu místního rozvoje vedeného komunitami
jako nástroje rozvoje.
»»podpoří místní komunity v rozvíjení integrovaného vzestupného
přístupu v případech, kdy je potřeba reagovat na územní a
místní problémy vyžadující strukturální změny;
»»budou budovat kapacitu komunity a podněcovat inovace (včetně
sociálních inovací), podnikání a změny tím, že motivují rozvoj a
odhalování nevyčerpaného potenciálu v komunitě a dané
oblasti;
»»budou propagovat komunitní vlastnictví zvyšováním účasti v
rámci komunit a rozvíjet pocit začlenění a vlastnictví, který
může zvýšit efektivitu politik EU; a
»»napomáhat víceúrovňové správě tím, že místní komunity
povedou k plnému zapojení do procesu implementace cílů EU v
daných oblastech.
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Co je nového v programovém
období 2014-2020
• Jednotnou metodologii pro místní rozvoj vedený komunitami
bude možno uplatnit na všechny fondy a regiony, všechny
regiony tak budou moci využít podpory EU na budování kapacit,
místních partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a
strategií, propojování a výměnu zkušeností.
• Podpora fondů společného strategického rámce bude
konzistentní a koordinovaná – pro konečné příjemce tak bude
snazší vytvářet strategie financované z více fondů lépe
odpovídající jejich potřebám a podmínkám, například v
oblastech, ve kterých najdeme venkovské i městské aspekty; to
bude zajištěno koordinovaným budováním kapacity, výběrem,
schválením a financováním strategií pro místní rozvoj a
místních akčních skupin.
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Co je nového v programovém
období 2014-2020
»»Místní rozvoj vedený komunitami se zaměřuje na určitou oblast
a může být financován z různých fondů Společného
strategického rámce, proto představuje ideální metodologii pro
vytváření vazeb mezi městskými, venkovskými a rybářskými
oblastmi.
»»Členské státy budou muset v partnerských dohodách
specifikovat, jakým způsobem hodlají podporovat místní rozvoj
vedený komunitami, a nastínit, ve kterých programech a
oblastech ho lze využít. Místní rozvoj vedený komunitami je
volitelný pro fondy EFRR, ESF a ENRF, ale povinný pro fond
EZFRV.
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Co je nového v programovém
období 2014-2020
»»Strategie místního rozvoje vedeného komunitami rozvíjené
místními akčními skupinami mohou pokrývat operace pro jeden
nebo více fondů, a proto je třeba zajistit konzistenci a koordinaci
mezi jednotlivými fondy. Členské státy a řídicí orgány budou
muset definovat kritéria výběru strategií pro místní rozvoj a
zajistit koordinaci postupů mezi jednotlivými fondy. Výběr a
schválení strategií bude provádět společný výbor sestavený pro
tyto účely příslušnými řídicími orgány a ten bude také zajišťovat,
aby strategie financované z více fondů obdržely koordinované
finanční prostředky na celou strategii.
»»Termín pro výběr a schválení místních strategií je konec roku
2015.
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Co udělat pro obbdobí 20142020

»»Potenciální místní akční skupiny by měly co nejdříve zahájit
dialog s příslušnými řídicími orgány, aby je seznámily se svými
potřebami a obavami, a ty mohly být zohledněny při návrhu
programů.
Ano, toto zcela vážně uchopily Místní akční skupiny, Národní síť
MAS vytvořila Vyjednávací tým, který se snaží – a zcela po
právu – nastavit co nejlepší podmínky pro fungování CLLD
přístupu pro venkovské oblasti.
Bod 3.1.1. Dohody o partnerství, který se věnuje CLLD a
venkovským oblastem, i s určenými alokacemi, má plné právo
být zachován a neredukován, optimálně i navyšován.
Co ale s městy…?
Za prvé, v žádném případě nemíchat dohromady s CLLD pro
venkov a nedotýkat se alokovaných prostředků pro něj !!!
CLLD-U musí mít šanci na vlastní finanční tok.
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Co udělat pro období 20142020 pro rozvoj měst a
městských částí ?
Doplnit v Dohodě o partnerství (jako 3.1.1. b ?):
"ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním principů komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) .
CLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení
podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji
spolupráce aktérů na místní úrovni. Hlubší znalost místních
problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě
působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou
komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy
spolupráce, motivace a důvěry.
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Co může znamenat pro obbdobí
2014-2020 CLLD-U ?
Integrovaného nástroje CLLD-U bude využito v urbánním území,
konkrétně v území tvořeném správními územími měst s více než
25 000 obyvateli či městských částí s více než 10 000 obyvateli,
kdy maximální velikost MP nepřekročí hranici 150 000 obyvatel
a nebude menší než 10 000 obyvatel.
Spolupráce mezi jednotlivými Městskými partnerstvími (MP)
navzájem v budoucnu přispěje k přenosu zkušeností a příkladů
dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým
dopadem. Na základě zkušeností nabytých v programovém
období 2007–2013 bude hledána optimální role pro MP v
oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce v rámci
využívání metody CLLD i pro rozvoj měst a městských částí.
CLLD-U bude realizován prostřednictvím operačních programů
v rámci EFRR a ESF.
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Co v období 2014-2020 může
být dosaženo pomocí CLLD-U ?
CLLD-U bude využito především pro naplňování tematického cíle
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v integraci s
tematickými cíli Posílení výzkumu, technologického rozvoje a
inovací, Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podniků, Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve
všech odvětvích, Ochrana životního prostředí a podpora
účinného využívání zdrojů, Podpora udržitelné dopravy a
odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách,
Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.
Cílovou skupinou jsou obyvatelé měst, obecným cílem je
zlepšení kvality života ve městech.
Hlavním cílem využití CLLD-U je zajištění dlouhodobého
udržitelného rozvoje území.
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Jak zacílit pro období 20142020 CLLD-U ?

Hlavní úkoly CLLD-U
• Řešení vysoké nezaměstnanosti v městských oblastech a
zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením
počtu pracovních míst, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v
rámci místních partnerství mezi jednotlivými územími měst
• Stabilizace obyvatelstva, zvyšováním a změnami jejich
kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí
• Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání
nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů.
Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do
regionálních center.
• Využití rozvojového potenciálu (např. lidský, atraktivita
prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat,
obnova kultury).
• Koordinace spolupráce mezi základními a středními školami
25.2.2014
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Jak zacílit pro období 20142020 CLLD-U ?

• Zvýšení funkční vybavenosti, zlepšení pokrytí sítí vhodných služeb
(např. sociálních, zdravotních a návazných) a stabilizace
základní zdravotní péče a její dostupnosti.
• Podpora rozvoje lokální ekonomiky ve městském prostoru,
podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem a dalších
relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění
technických i netechnických inovací.
• Realizace pozemkových úprav a současně s tím zlepšování
biodiverzity, vodní režim ve městě.
• 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.
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Jak zacílit pro období 20142020 CLLD-U ?
• Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny,
posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před
povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření pro
zlepšení vzhledu krajiny.
• Řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním
vyloučením.
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Co ještě udělat pro období 20142020 pro vznik CLLD-U ?
Metodickou, řídicí a koordinační úlohu v procesu
administrativního zajištění bude mít MMR v úzké spolupráci s MV.
MP mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření
financovatelnou z více ESI fondů, a mohou ji realizovat také z
jiných prostředků, než pouze z evropských fondů. Tyto strategie
budou posuzovány a hodnoceny MMR a MV stejným procesem jako
další strategie integrovaných nástrojů.
ČR bude v období 2014 – 2020 využívat podporu
provozních a animačních nákladů pro všechny vybrané
MP, které se na další plánovací období budou připravovat.
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Proč Česká republika nemá
pro obbdobí 2014-2020
CLLD-U ?

Protože se úředníkům nechce ?
Protože politici nestojí o transparentní
partnerské prostředí ?
Protože většina zástupců měst a
městských částí nebyla o této možnosti
ani státní správou, ani svými odbornými
platformami informována ?
Protože….?
25.2.2014
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Děkuji za pozornost
•

Haken, Roman, Ing. ředitel Centra pro komunitní práci (CpKP)
střední Morava – člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

•

Tel:+420 777 793711

•

Email:roman.haken@cpkp.cz

•

Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel

•

Sekce:

Životní prostředí, rozvoj venkova a zemědělství (NAT)
Vnější vztahy (REX)

