
Vyhodnocení 
naplňování Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje Místních akčních 
skupin působících na území 

Ústeckého kraje a 
Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace 
za období 2014-2018 



Zadání

1. Provést analýzu všech vyhlášených výzev CLLD a ITI na území 
Ústeckého kraje, ukončených k 12/2012,

2. vyhodnotit naplňování cílů strategií jednotlivých CLLD a ITI v 
návaznosti na analýzu vyhlášených výzev,

3. provést řízené rozhovory s manažery ITI (nositel a ZS) a CLLD 
(celkem 9 MAS) zaměřené na hodnocení dosavadního průběhu 
implementace a identifikaci problémových míst celého procesu,

4. provést sumarizaci zjištění získaných výše.  



Výzvy CLLD 
• celkem 9 MAS, z toho 3 přesahují do sousedních krajů 

• v systémech 172 výzev, nicméně započítáno pouze 125 

• OP Zaměstnanost, PRV, IROP a OP ŽP

• nejčastěji pro OPZ (60 výzev), dále IROP (44 výzev), PRV (15 výzev) a 
OPŽP (6 výzev)



„Prázdné“ výzvy
• vyhlášené výzvy bez předložené žádosti

• OPZ – 26 ze 60 výzev

• PRV – 1 z 15 výzev

• IROP – 6 z ze 44 výzev

• OPŽP – 5 ze 6 výzev



Alokace versus CZV předložených projektů



Výzvy ITI
• výzvy pro IROP, OP D, OP VVV, OPZ a OPŽP

• vyhlašuje buď nositel a/nebo zprostředkující subjekt (oba působí v 
rámci Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem)

• 37 výzev nositele + 16 výzev ZS (1.1.2, 3.2.1 a 4.2.1)

• čerpání – nejlépe IROP a OP D, nejhůře OPŽP



Plnění dílů SCLLD a ITI
problémy: 

• obtížně měřitelné cíle (využitelnost metody SMART?)

např. Konkurenceschopné zemědělské podniky, produkce lokálních 
potravin a výrobků 

Informační systémy, informovanost obyvatelstva

Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof

Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru

Přizpůsobit kvalitu hromadné dopravy potřebám obyvatel a 
životnímu prostředí

Zlepšit kvalitu vody a zásobování vodou a chránit občany před 

povodněmi

• nepoužitelné indikátory (úroveň výstupu a výsledku, vyšší úroveň chybí)

• opožděné zahájení = není dost ukončených projektů na vyhodnocení 



Plnění cílů SCLLD a ITI
řešení – plnění finančního plánu uvedeného v SCLLD a Strategii ITI

• CLLD



Plnění cílů SCLLD a ITI

• ITI



Problémová místa
• strategie omezená z úrovně OP, minimální možnost zařadit vlastní 

témata (zdravotní obslužnost, pokrytí signálem, cyklostezky pro 
CR,…), zpoždění díky dlouhému schvalování strategií CLLD

• dlouhý proces výběru projektů (úroveň MAS/ITI, úroveň OP + další 
orgány), nedodržování vlastních termínů u ŘO OP

• roztříštěnost do 4 různých OP s různými pravidly a IS systémy

• časté změny dokumentace k výzvám a metodik (Výzva 47 OPZ od 
29.4.2016 měla 5 různých aktualizací), je obtížné zajistit soulad ve 
všech výzvách všech programů a zvyšuje se riziko chyb

• nejednotný „výklad“ ze strany ŘO/ZS zvyšuje nejistotu

• administrativa na úrovni CLLD a MAS je neúměrně náročná a 
omezuje MAS v jejich primární funkci – akcelerovat rozvoj území



Problémové oblasti podpory

• OPŽP jako celek – výzvy zaměřené na invazivní rostliny a výsadbu 
dřevin (MAS), sanace starých ekologických zátěží (ITI)

• OP Zaměstnanost – oblast sociálního podnikání, sociální služby a 
začleňování (MAS)

• IROP  - sociální podnikání (MAS)



Vaše dotazy?



Děkuji za pozornost

Petr Lenc

603 503 556

petr.lenc@sf-poradenstvi.cz


