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RSK 23.2. 2016

Ústí nad Labem

FINANCOVÁNÍ MAS

� 2007 – 2013

- dotace Státní zemědělský investiční fond,  PRV, osa IV

- realizované projekty (spolupráce, individuální)

- příspěvky členů

� 2014 

- úspory z dotace SZIF 2007 – 2013 převedené do r. 2014

- projekt OP Technická pomoc (přes NS MAS, CRR) – tvorba SCLLD

- příspěvky členů

� 2015 (1.pololetí)

- projekt spolupráce MAS Ústeckého kraje, PRV, osa IV

- příspěvky členů

FINANCOVÁNÍ MAS

� 2015 (2. pololetí)

- provozní dotace Ústeckého kraje (0,5 mil./MAS)

� 2016

- vlastní úspory

- příspěvky členů

- půjčky členů, komerční úvěry (ručí obvykle fyzická osoba z MAS)

- osobní náklady a režijní náklady MAS jsou z IROP uznatelné od 1.1., 
resp. 1.7. 2015, jejich čerpání je závislé na schválení Standardizace, 
SCLLD a projektu na režijní náklady

- MAS musí předfinancovat veškeré výdaje na režii a MAP!
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� Důvody zdržení a další vývoj

-výzva na hodnocení SCLLD – vyhlášena v 09/15 do 31.12. 2015,
30.11. 2015 prodloužení do 31.3. 2016, aktualizace výzvy proběhla       
28.12. 2015,
- průběžně se řeší řada metodických upřesnění, změny indikátorů 
např. IROP v prosinci 2015, OPZ v lednu 2016, 
-OPŽ proběhla první informativní schůzka se žadateli až v prosinci, 
-PRV metodika tvorby fichí v 10/15, pravidla s upřesňujícími  
podmínkami zatím nejsou

-žádost o dotaci na režijní výdaje MAS z IROP lze podat cca 1 měsíc 
po podání žádosti o schválení Strategie CLLD a téměř ½ roku trvá 
hodnocení  (čerpání konec 3. a 4. čtvrtletí)

- konečné znění pravidel pro čerpání režijních výdajů dosud 
není známo (připomínkování), jsou ale uznatelné!

-MAP – průběžná výzva od 09/15, příjem od 11/15

-v projektu MAP lze očekávat první finanční prostředky ve 3. čtvrtletí

� Co z toho vyplývá?

- finanční nestabilita, 
- personální nestabilita, 
- redukce výdajů pouze na nejnutnější položky, 
- omezení činnosti,
- situace se může dále zhoršovat.


