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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, který je přílohou 

č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci součinnosti 

zprostředkujícího subjektu při přípravě kritérií pro výběr projektů v rámci 

integrovaných územních investic (ITI).  

Popis situace 

Pro připravovaná jednání Monitorovacích výborů operačních programů, kde budou zapojeny 
zprostředkující subjekty pro integrované strategie ITI na úrovni měst (tzn. Integrovaný regionální 
operační program, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Praha – pól růstu ČR), je třeba zajistit 
předložení souboru kritérií, podle nichž bude tento zprostředkující subjekt na úrovni města posuzovat 
soulad integrovaného projektu s udržitelnou městskou strategií (integrovanou strategií ITI). 

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 2, 
listopad 2015 k tomu uvádí: 

Kapitola 9.1 Schvalování integrovaných projektů ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu na úrovni 
města (u programů podporovaných z EFRR): 

„Postup hodnocení integrovaných projektů ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu (dále také 
„ZS“): 

3. Zprostředkující subjekt ITI hodnotí žádosti o podporu integrovaných projektů (obsahující vyjádření 
ŘV) předložené do výzvy ŘO (případně výzvy ZS ITI, pokud je příslušným ŘO vyžadována) 
v rozsahu svěřeném veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi ŘO a ZS ITI a podle pravidel 
programu v souladu s přílohou č. 16, tj. provádí výběr projektů. Jeho součástí je zejména 
posouzení souladu projektu s integrovanou strategií, podle souboru kritérií schváleného 
Monitorovacím výborem OP na návrh zprostředkujícího subjektu. Výběr projektů zahrnuje 
přinejmenším částečné hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a dále ověření 
kvalitativních aspektů projektu dle kritérií schválených MV OP. Pokud ZS ITI nemá dostatečnou 
odbornou způsobilost k ověření kvalitativních aspektů projektu podle pravidel programu, může tak 
učinit Řídící orgán nebo jiný zprostředkující subjekt místo něj (upraveno veřejnoprávní smlouvou). 
ŘO může pro operace stanovit kvalitativní hranici, a to i ve vazbě na alokaci výzvy. 

Kapitola 11.1 Povinnosti nositele ITI se zapojením zprostředkujícího subjektu (u programů 
podporovaných z EFRR) 

„Město v roli nositele IN je pověřeno veřejnoprávní smlouvou
61

 s řídicím orgánem k výkonu funkce 
zprostředkujícího subjektu (ZS ITI): 

o město zabezpečí funkci zprostředkujícího subjektu v přenesené působnosti 
prostřednictvím magistrátu, který k tomuto účelu vyčlení pracovníky, kteří nejsou 
součástí implementačního útvaru města,… 

o ZS odpovídá za výběr projektů, jehož součástí je posouzení celkové kvality projektu  
a posouzení souladu projektu s integrovanou strategií dle kritérií schválených 
Monitorovacím výborem OP
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, 
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 Příslušná zákonná úprava potřebná k uzavírání veřejnoprávních smluv mezi řídicími orgány a městy bude navržena 
prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele zákona o podpoře regionálního rozvoje, která je v současné době 
připravována k projednání Poslaneckou sněmovnou.   
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 Dle článku 123 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a článku 7 odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 odpovídají města, subregionální nebo místní orgány za úkoly týkající se přinejmenším 
výběru operací.   
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o ZS navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu 
integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží 
ke schválení příslušnému řídicímu orgánu,…“ 

 

ZS ITI bude moci zahájit svou činnost až po podpisu veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem 
relevantního operačního programu. V současné době města v roli nositelů integrovaných nástrojů 
připravují zřízení příslušných útvarů, které budou plnit funkci ZS ITI a zajišťují výběrová řízení 
pro získání zaměstnanců. 

Metodické stanovisko 

Do doby uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy jsou města zpracovávající a naplňující udržitelné 
městské strategie, jejichž pověření funkcí zprostředkujícího subjektu předpokládá zvláštní právní 
předpis (§18 odst. 14 a 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů), oprávněna zaslat návrh souboru kritérií příslušnému řídícímu orgánu, který 
je následně rozešle členům Monitorovacího výboru OP. Města jsou povinna zabezpečit, aby 
při zpracování návrhů kritérií nedocházelo ke střetu zájmů. 

Další postup 

Změny, vyplývající ze stanoviska pro zpracování Přehledů stanovisek v roce 2016, budou 

v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 2014 – 2020, který je přílohou č. 7 Metodiky 

řízení programů v programovém období 2014 – 2020, promítnuty při nejbližší aktualizaci. 

Přehledy stanovisek zpracovávané v roce 2017 a v dalších letech nejsou tímto stanoviskem dotčeny. 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-

2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju. 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní 

rozvoj s účinností od 8. 2. 2016. 
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