Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10
k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů
v programovém období 2014–2020, verze 3, který je přílohou č. 7
Metodiky řízení programů v programovém období 2014 – 2020,
ve věci podstatných změn integrovaných strategií
administrovaných MMR-ORP a ŘO
Popis situace
Metodické stanovisko č. 10 řeší nezbytné úpravy v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů
v programovém období 2014–2020, verze 3 (dále jen “MPIN“), v následujících oblastech:
- Úprava textu týkajícího se podstatných změn v integrovaných strategiích.
Úpravy jsou provedeny z důvodu odlišného metodického a technického řešení pro zapracování dodatečně
vydefinovaných (tj. vzniklých ve fázi realizace ISg) rozsáhlých změn integrovaných strategií vyžadujících
podrobnější způsob posouzení předložených žádostí o změnu ze strany věcně příslušných řídicích orgánů
a MMR.

Metodické stanovisko
Do kapitoly 10.7.1 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD byl přidán nový typ podstatných změn,
tj. změny administrované MMR-ORP a ŘO. Jedná se o nejkomplexnější typ podstatných změn ISg, které
mohou nastat v návaznosti na změnu podmínek financování integrovaných strategií z programů ESI fondů
nebo výsledky mid-term evaluace realizace IN a které si žádají zvláštní postup.
Přehled provedených změn:
Kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD
Ostatní změny jsou považovány za podstatné, zejména se jedná o:
o
-

(…)

podstatné změny administrované MMR-ORP a ŘO:
o

přidání strategického cíle, specifického cíle nebo opatření (příp. aktivity –
fiche PRV) integrované strategie.

Kapitola 10.7.1 Postup změny integrované strategie ze strany nositele IN – změnové řízení, Podstatné
změny
Doplňuje se nový bod 5 a dosavadní body 5 a 6 jsou očíslovány jako 6 a 7.
5. Podstatné změny administrované MMR-ORP a ŘO:
5.1 V rámci žádosti o změnu ISg, která spočívá v přidání strategického cíle, specifického cíle
nebo opatření (příp. aktivity – fiche PRV) je nezbytné posoudit, zda je tento krok dostatečně
podložen zdůvodněním v analytické části ISg a zda je v souladu s kritérii stanovenými pro
věcné hodnocení ISg.
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MMR-ORP s možným využitím externích hodnotitelů posuzuje předloženou žádost
o změnu ISg na základě:
-

přílohy č. 1 MPIN Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti integrované
strategie ITI a IPRÚ – pro posouzení budou využita kritéria č. 4, 5, 6, 7, 9.

-

přílohy č. 2 MPIN Protokol o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti SCLLD kritéria 4, 5, 6, 7, 8, 19.

ŘO s možným využitím externích hodnotitelů a hodnoticí komise posuzuje předloženou
žádost o změnu ISg na základě:
-

přílohy č. 3 MPIN Protokol o věcném hodnocení integrované strategie ITI, IPRÚ, CLLD
- všechna kritéria.

Naplnění všech relevantních kritérií bude posuzováno pouze ve vztahu k nově
přidávanému strategickému cíli, specifickému cíli nebo opatření příp. aktivitě – fichi PRV).
5.2 Dále se postupuje shodně s postupem popsaným v bodě 4.1 a následujících s tím, že MMRORP provádí hlasování na stejné úrovni jako ŘO (a ve shodné lhůtě).
Kapitola 10.7.2 Postup změny integrované strategie ze strany ŘO – změnové řízení
V návaznosti na výše změny číslování v kapitole 10.7.1 se v textu kapitoly 10.7.2 u bodu 5 mění odkaz na
body 5. a 6. (přečíslování na 6. a 7.)
5. Následující kroky 6. a 7. dle předchozí podkapitoly Podstatné změny.

Další postup
Změny vyplývající z metodického stanoviska č. 10 budou promítnuty do MPIN při nejbližší aktualizaci.
Metodické stanovisko bude zveřejněno na webových stránkách (http://www.dotaceEU.cz).

Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní rozvoj
a stává se účinným od 1. 4. 2018. 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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