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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 11 k Metodickému pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, verze 4, který je přílohou č. 7 Metodiky 
řízení programů v programovém období 2014 – 2020, ve věci nepodstatných změn integrovaných 
strategií administrovaných MMR-ORP. 

 
Popis situace  
 
Metodické stanovisko č. 11 řeší nezbytné úpravy v Metodickém pokynu pro využití integrovaných 
nástrojů v programovém období 2014–2020, verze 4 (dále jen “MPIN“), týkající se procesu provádění změn 
v integrovaných strategiích. 
 
Úpravy jsou provedeny z důvodu potřeby doplnění chybějící lhůty pro podání žádosti o nepodstatnou změnu 
ISg a upřesnění podmínek změny vymezeného území v případě CLLD.  
 
Metodické stanovisko  
 
Do kapitoly 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD byl doplněn text upravující podmínky změny 
vymezeného území v případě CLLD.  

Do kapitoly 10.7.1 Postup změny integrované strategie ze strany nositele IN – změnové řízení, část 
„Nepodstatné změny“ byla doplněna lhůta pro podání žádosti o nepodstatnou změnu ISg.  

Přehled provedených změn: 

Kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD 

Za výčet podstatných změn se doplňuje následující text: 

„Změna vymezeného území v případě CLLD, resp. územní působnosti MAS, je možná na základě mid-
term evaluace a příslušné změny SCLLD a pouze v případě připojení nové obceXX. Změnu území je 
nutné zohlednit ve všech částech strategie, kde je toto relevantní.  

Změna území MAS pro účely realizace SCLLD (místo realizace integrovaných projektů) je účinná ode 
dne schválení žádosti o změnu ISg v MS2014+. Příslušný orgán MAS může schválit změnu území 
před podáním žádosti o změnu ISg prostřednictvím MS2014+ s odkladným účinkem k datu schválení 
žádosti v MS2014+. Rozšíření vymezeného území v průběhu realizace SCLLD nemá vliv na 
stanovenou výši podpory provozních a animačních nákladů MAS ze SC 4. 2. IROP „Posílení kapacit 
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností 
MAS“ v programovém období 2014 - 2020. 

Zmenšení velikosti území MAS vymezeného pro realizaci SCLLD v programovém období 2014-2020 
není v průběhu její realizace možné. Strategie CLLD jsou realizovány na území obcí, která poskytly 
souhlas s realizací pro programové období 2014-2020.“,     

a to včetně poznámky pod čarou:  

„XX Za novou obec se považuje obec, která v rámci standardizace MAS nesouhlasila se zařazením do 
území působnosti žádné MAS, obec, která byla zařazena do území působnosti MAS, jejíž SCLLD 
nebyla podpořena k realizaci, nebo jež zanikla, nebo bývalý vojenský újezd.“   
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Kapitola 10.7.1 Postup změny integrované strategie ze strany nositele IN – změnové řízení, část 
„Nepodstatné změny“. 

Za nadpis se doplňuje úvodní text následujícího znění:  

„Žádost o nepodstatnou změnu ISg (resp. ohlášení / oznámení již nastalé změny údajů, viz níže) je 
nutné podat ze strany nositele IN ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni, kdy k této 
změně došlo (případně kdy byla zjištěna změna naplňování horizontálních principů). 

V případě provedení změny ve složení povinných orgánů MAS je výhradně MAS zodpovědná 
za dodržování podmínek stanovených „Metodikou pro standardizaci Místních akčních skupin 
v programovém období 2014 – 2020“ po celou dobu realizace SCLLD, v souladu s podmínkami 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu provozních a animačních nákladů MAS ze SC 4. 2. IROP 
„Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS“ v programovém období 2014 - 2020.“ 

 
Další postup  
 

Změny vyplývající z metodického stanoviska č. 11 budou promítnuty do MPIN při nejbližší aktualizaci.  

Metodické stanovisko bude zveřejněno na webových stránkách https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-
v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju. 

 

Účinnost  
 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro 
místní rozvoj, tj. 20. února 2019. Činnost subjektů zapojených do postupu při posuzování změn 
integrovaných strategií musí být uvedena do souladu s tímto metodickým stanoviskem nejpozději v den jeho 
účinnosti. 
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