Specifický cíl 4.2
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Alokace

86 mil. EUR

Územní
zaměření
podpory:

Venkovské oblasti tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Území MAS nemá méně než 10 000
obyvatel a více než 100 000 obyvatel.
Animace (vyjma animace školských zařízení), vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných
členů orgánu MAS, ostatních subjektů z území MAS se realizuje na území České republiky.

 Přípravné podpůrné činnosti
P
 řípravné podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem
vypracování a provádění SCLLD (čl. 35 obecného nařízení), např. školicí akce, studie, konzultace k přípravě
strategie.
Typy
projektů:

 Provozní činnosti
Aktivity spojené s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS.
 Animační činnosti
Aktivity nad rámec povinných činností, které se MAS rozhodne realizovat pro lepší naplňování strategie. Jedná
se například o podporu partnerství, spolupráce a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, o animaci školských zařízení na území MAS.

Příjemci:

Místní akční skupina (dále jen „MAS“), která získala Osvědčení o splnění standardů MAS (dále jen „Osvědčení“), s právní formou:
o
 becně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů,
 s polek podle § 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
ú
 stav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 z ájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Výsledky projektu jsou udržitelné.
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen).
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO SC 4.2
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS.
MAS podala strategii CLLD do výzvy na předkládání strategií CLLD (kritérium se nevztahuje na MAS, které žádají dotaci pouze
na animaci pro školská zařízení).
MAS je oprávněná čerpat prostředky na přípravné podpůrné činnosti.
Relevantní aktivity projektu odpovídají implementační části strategie CLLD.
Způsobilé výdaje jsou v souladu s činnostmi MAS.
Projekt má přiřazeny indikátory pokrývající hlavní aktivity projektu.
Podpora provozních nákladů a nákladů na animaci odpovídá vzorci výpočtu alokace pro MAS.
Žadatel má zajištěné administrativní, finanční a provozní kapacity k naplnění povinností pro operační programy.

