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Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou

Úspěšně zrealizovaná výzva je řádně ukončená výzva, při které byl místní akční skupinou
vybrán alespoň jeden projekt k realizaci ze strategie CLLD ve vztahu k OP a PRV (viz SP kap.
2.6) a byl postoupen k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušný Řídicí orgán nebo
dotčený zprostředkující subjekt (v případě PRV ke kontrole na SZIF). Pokud projekty vybrané
MAS neprojdou závěrečným ověřením způsobilosti, nebo následnou kontrolou na SZIF,
případně dojde následně k odstoupení žadatele od projektu, zůstává výzva započítána
v indikátoru.
Do indikátoru se započítává úspěšná výzva MAS vždy bez ohledu na počet realizovaných
seminářů k dané výzvě. Pokud však MAS k dané výzvě nepořádala žádný seminář, je nutné
tuto skutečnost zdůvodnit u indikátoru 8 20 00 Počet uskutečněných školení, seminářů,
workshopů a konferencí, viz informace níže.
Pro započítání do indikátoru se úspěšně zrealizovaná výzva dokládá v ZoR zápisem ze
zasedání rozhodovacího orgánu s potvrzeným rozhodnutím o výběru projektů (viz SP kap.
2.6).
Tolerance (viz Metodický list indikátoru):
Nenaplnění cílové hodnoty – akceptovatelná odchylka směrem dolů je 20% z cílové hodnoty.
Překročení cílové hodnoty – není sankcionováno.
Pokud se dosažená hodnota dostane mimo rámec stanovené tolerance (tzn. pod 80%), je
nutné s předstihem iniciovat změnové řízení. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení
cílové hodnoty sankcionováno dle Podmínek (tzn. nevyplacení celé dotace). Překročení cílové
hodnoty indikátoru není sankcionováno, tj. není nutné v těchto případech iniciovat změnové
řízení.
Žádost o změnu týkající se cílové hodnoty předkládá příjemce co nejdříve, nejpozději s datem
ukončení realizace projektu. Je možné ŽoZ předložit též po ukončení realizace projektu před
podáním ŽoP a ZoR (případně i po podání ŽoP a ZoR v rámci jejich administrace), ale ŽoZ
bude posuzována jako pozdě podaná a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude
udělena sankce za pozdní předložení ŽoZ.
Všechny úspěšně zrealizované výzvy musí MAS započítat do indikátoru (viz Podmínky,
část III, bod 5: „Příjemce je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu
realizace prostřednictvím zpráv o realizaci projektu“).
Pokud CRR zjistí, že MAS si úspěšně zrealizovanou výzvu nezapočítala do indikátoru,
může CRR krátit výdaje spojené s výzvou – tj. výdaje spojené se seminářem k výzvě a
mzdové výdaje minimálně u členů výběrového a schvalovacího orgánu.

8 20 00

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Indikátor vybírá žadatel v případě, že realizuje animace strategie CLLD a animace škol a
školských zařízení. Jedná se o podporu partnerství, spolupráce a informační výměnu mezi
místními aktéry (veřejností), informování o zaměření strategie CLLD a její propagaci,
metodickou pomoc a podobné aktivity související s lepším naplňováním strategie a přispívající
k dosahování jejich cílů (viz Metodický list indikátoru).
Za uskutečněné školení, seminář, workshop, konferenci atd., se rozumí zrealizovaná akce pro
účely relevantních operačních programů a Programu rozvoje venkova (IROP, PRV, OPZ,
OPŽP a/nebo OPVVV) doložená vyúčtováním, pozvánkou s programem, prezenční listinou, a
fotodokumentací (fotodokumentace dokládá dodržování pravidel publicity dle kapitoly 13
Obecných pravidel a kapitoly 5 Specifických pravidel). U doložených dokumentů musí být
dodržena pravidla publicity dle kapitoly 13 Obecných pravidel a kapitoly 5 Specifických pravidel
(viz SP kap. 2.6).
Započítávají se následující typy školení, seminářů, workshopů a konferencí:
 K vyhlášeným výzvám (pro žadatele, příp. též pro příjemce) – viz níže.
 K animaci škol a školských zařízení v OP VVV
 K animaci strategie CLLD (např. PR akce, eventy, outdoor akce, konference atd.)
 Valné hromady MAS (v případě, že součástí programu je informování o SCLLD,
animacích či operačních programech a PRV a v případě, že MAS potvrdí, že valná
hromada byla veřejně přístupná)
Nezapočítává se do indikátoru, např. školení nebo semináře pro zaměstnance, členy
povinných orgánů či managementu.
Seminář k vyhlášeným výzvám – ke každé výzvě by měl být pořádaný seminář. Není nutné,
aby ke každé vyhlášené výzvě byl zrealizován seminář samostatně. Je možné zrealizovat
jeden společný seminář k více vyhlášeným výzvám. Též je možné nahradit seminář k výzvě
například individuálními konzultacemi se žadateli, případně jinou formou žadatele seznámit
s podmínkami vyhlášené výzvy. V ZoR je pak nutné informovat, jakým způsobem byla
vyhlášená výzva komunikována směrem k veřejnosti.
Semináře, školení, workshopy a konference je možné započítat do indikátoru při splnění
následujících podmínek stanovených Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a
Metodickým listem indikátoru:
 Uskutečněnou akcí se rozumí zrealizovaná akce (tj. minimálně jeden účastník dle
prezenční listiny) pro účely relevantních operačních programů a Programu rozvoje
venkova - viz SP, kap. 2.6.
 Akce doložená vyúčtováním (v případě, že s akcí byly spojené výdaje k proplacení),
pozvánkou s programem, prezenční listinou a fotodokumentací dokládající dodržení
pravidel publicity dle kap. 13 OP a kap. 5 SP). Doložené dokumenty též musí dodržet
pravidla publicity dle kap. 13 OP a kap. 5 SP - viz SP, kap. 2.6.

 Rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektoři,
panelisté, VIP hosté atd.) – viz Metodický list indikátoru (pozn. dostačující je zveřejnění
pozvánky na webu MAS nebo na Facebooku MAS).
 Do hodnoty indikátoru se započítávají pouze animační činnosti, které pořádá nebo
spolupořádá MAS – viz Metodický list indikátoru.
Tolerance (viz Metodický list indikátoru):
Nenaplnění cílové hodnoty – akceptovatelná odchylka směrem dolů je 10% z cílové hodnoty.
Překročení cílové hodnoty – pokud nepřekročí 10%, není sankcionováno. Překročení nad 10%
je sankcionováno.
Pokud se dosažená hodnota dostane mimo rámec stanovené tolerance (tzn. pod 90% nebo
nad 110% cílové hodnoty na projektu), je nutné s předstihem iniciovat změnové řízení. Pokud
tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo překročení cílové hodnoty sankcionováno dle
Podmínek (tzn. nevyplacení celé dotace).
Žádost o změnu týkající se cílové hodnoty předkládá příjemce co nejdříve, nejpozději s datem
ukončení realizace projektu. Je možné ŽoZ předložit též po ukončení realizace projektu před
podáním ŽoP a ZoR (případně i po podání ŽoP a ZoR v rámci jejich administrace), ale ŽoZ
bude posuzována jako pozdě podaná a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude
udělena sankce za pozdní předložení ŽoZ.
Nárokuje-li si příjemce k proplacení výdaje spojené s pořádanou akcí, která splňuje definici
pro započítání do indikátoru, je povinen si tuto akci (seminář, školení...) do indikátoru
započítat (viz Podmínky, část III, bod 5: „Příjemce je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné
informace o průběhu realizace prostřednictvím zpráv o realizaci projektu“).
V případě, že MAS si nezapočítá všechny uskutečněné a vykázané akce do indikátoru,
může CRR krátit výdaje spojené s touto akcí – tj. pronájem prostor, občerstvení,
lektorné atd.

