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Existuje VENKOV?

Co je to VENKOV?



Jaký chceme venkov?
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Využití struktury MAS 
a nástroje CLLD 
pro rozvoj venkova.



Vzájemná skladebnost 
a doplňkovost
územních strategií.
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mikroregion
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Integrované strategie MAS
založené na místních potřebách.

- volnost v definování problémů 
a potřeb na základě místních potřeb

- prostor pro hledání řešení 
a testování přístupů

- zaměření na cíle/výsledky, 
nikoliv na nástroje

- volnost obsahu i formy



Financování potřeb a rozvoje venkova.

- zajištění odpovídajícího financování
1) potřeb a rozvoje venkova

- příprava na snížení závislosti na EU

2) CLLD-projektů s přidanou hodnotou
díky zapojení místního partnerství, 
integrace více zdrojů či funkční 
provázanosti projektů navzájem

- multifondové financování z ESIF



Implementace fondů EU pro CLLD.

Jeden multifondový
OP CLLD (OP IN/ÚD)
- Sjednocená administrace
- Jedny pravidla
- Jeden řídící orgán
- Společný nástroj i pro ITI

Specifické přístupy 
pro různé OP
- Zachování odbornosti 

jednotlivých ŘO
- Specifické mechanismy

pro specifické problémy

- Výzvy MAS

- Grant. schémata 
/ Globální granty   

- Umbrella projects
- Pilotní projekty
- Předem definované projekty

x



Hlavně jednoduše a efektivně!

- Snížení tlaků na odstranění překryvů

- Srozumitelná a stálá pravidla

- Odstranění duplicit kontrol

- Maximální využití metod 

zjednodušeného vykazování



Nejsme na to sami! – „V6“

Prezentace společného stanoviska územních partnerů 
na nadcházející Národní stálé konferenci 22. 6. 2018.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian

místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER

e j.florian@nsmascr.cz

t +420 77 44 99 396
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