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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 13 k Metodickému pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, verzi 4, který je 

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

úpravy postupů vyhlašování výzev nositelů a monitorování změn projektů předložených 

v rámci integrovaných nástrojů a adaptační úpravy ITI pro programové období 2021-

2027 (1. část) 

 

Popis situace 

Cílem metodické úpravy je v části 1 zohlednit kontrolní nález NKÚ, v části 2 zohlednit požadavky 

na urychlení implementace integrovaných strategií v důsledku COVID-19 a snížit administrativní zátěž 

příjemců při realizaci integrovaných projektů a v části 3 poskytnout budoucím nositelům integrovaných 

územních strategií, Řídicím orgánům (ŘO) programů EU fondů a dalším subjektům implementační 

struktury jednotné postupy při přípravě, zpracování, vytváření nezbytných východisek pro budoucí 

hodnocení, implementaci a monitorování integrovaných územních strategií, realizovaných 

prostřednictvím nástroje ITI v programovém období 2021-2027. Metodické stanovisko stanovuje 

vybrané požadavky na podobu integrované územní strategie a kvalitu strategického řízení. Metodické 

stanovisko je pro nositele udržitelných městských strategií a integrovaných územních strategií 

využívajících nástroj ITI a pro řídicí orgány operačních programů pro PO 2021-2027 závazné. Část 3 

představuje adaptační úpravu pro programové období 2021-2027.  

 

Metodické stanovisko 

Část 1 – úprava postupů vyhlašování výzev nositele 

V návaznosti na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, kontrolní závěr z kontrolní akce 18/24 Podpora 

veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, dochází k úpravě postupů kap. 9.1, bod 1: 

Minimální rozsah informací, které musí být ve vyhlášené výzvě uvedeny, jsou: 

- požadované hodnoty indikátorů příslušného opatření integrované strategie 

Odůvodnění: Uvedení požadovaných hodnot indikátorů příslušného opatření integrované strategie 

na výzvě je dobrovolné. 

 

Část 2 - monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IN (kapitola 10.4): Změna 

v povinnostech příjemců dokládat při žádostech o změnu integrovaných projektů vyjádření 

nositele ITI/IPRÚ 

Z důvodu snížení administrativní zátěže příjemců při realizaci integrovaných projektů se vyjma ŘO OP 

VVV ruší povinnost příjemce dokládat spolu se žádostí o změnu integrovaného projektu vyjádření 

nositele ITI/IPRÚ (ŘV nebo manažera). Řídicí orgán zajistí informování nositelů ITI/IPRÚ minimálně 

o schválených změnách integrovaných projektů jiným způsobem (např. poskytnutím nezbytných sestav, 

případně zajištěním náhledových rolí, pokud sestavy nejsou k dispozici).   

 



 

2 

 

Dochází k úpravě kap. 10.4, část ITI/IPRÚ, kde se nově doplňuje tučně zvýrazněný text: 

ITI/IPRÚ 

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která mění výši předpokládané požadované dotace 

na projekt, celkové způsobilé výdaje projektu (popř. finanční plán projektu v jednotlivých letech, pokud 

byl součástí projednaného projektového záměru)66, hodnoty závazných indikátorů projektu nebo pokud 

je opožděn předpokládaný termín ukončení realizace projektu, dokládá příjemce jako povinnou přílohu 

žádosti o podstatnou změnu v programu OP VVV67 vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ nositele.  

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která: 

o zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,  

o zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu  

o snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu, 

o prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,   

dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření Řídicího výboru 

ITI/IPRÚ k podání žádosti o změnu projektu dle přílohy č. 19.  ŘV může o uvedeném hlasovat metodou 

per rollam.  

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která: 

o snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,  

o snižuje celkové způsobilé výdaje projektu 

o mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky), 
pokud byl součástí projednaného projektového záměru,  

o zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu, 

o zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 

může ŘO OP VVV stanovit ve své řídicí dokumentaci, že žadatel/příjemce za této situace dokládá 

namísto „vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu“ jako povinnou 

přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI/IPRÚ, že podstatná změna nezakládá 

změnu vyjádření řídicího výboru ITI/IPRÚ“ dle přílohy č. 21.  

 

Část 3 – adaptační úprava ITI pro PO 2021-2027 

Strategie metropolitní oblasti/aglomerace 

 

Metropolitní oblast/aglomerace, pod vedením jednoho z měst, pověřeného na základě zákona 

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje68, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o regionálním rozvoji), vedoucí rolí (Nositel), zpracovává integrovanou územní strategii pro území 

metropolitní oblasti/aglomerace (dále jen Strategie). Území tří metropolitních oblastí a deseti aglomerací 

je stanoveno tzv. Závěrečným dokumentem k Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) 

                                                
66 V případě změn finančního plánu projektu, které jsou podle pravidel daného programu v kategorii nepodstatných 

změn, není vyjádření ŘV požadováno. 
67 Povinnost předkládat vyjádření nositele ITI/IPRÚ u změn dotýkajících se ostatních operačních programů je 

zrušena k datu nabytí účinnosti MS č. 13 k MPIN. 
68 Do nabytí účinnosti novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, se jedná o stávající města uvedená v § 18 (odst. 14)  
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v ČR a jeho dodatkem, a to na bázi jednotné metodiky zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Strategie jsou zpracované v souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+.  

Strategie je zpracována na základě partnerského přístupu. Za tímto účelem zřizuje Nositel odborné 

pracovní skupiny (PS) a řídicí výbor (ŘV)69. Složení odborných pracovních skupin a řídicího výboru musí 

být vydefinováno ve Strategii na základě analýzy stakeholderů daného území. Počet a odborné 

zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve Strategii příslušného 

území.  

Nevylučuje se možnost operativních změn koncepční části strategie a jejího akčního plánu, po vzájemné 

dohodě zástupců nositele a dotčeného ŘO v koordinaci s MMR, v důsledku významných negativních 

dopadů nepříznivé epidemiologické situace v aglomeraci. 

Ustanovení těchto struktur musí naplňovat minimální požadavky stanovené v MPIN.  Statuty a jednací 

řády pracovních skupin a řídicího výboru musí být dostupné na webových stránkách nositele. 

Zástupci příslušného řídicího orgánu jsou oprávněni účastnit se v roli pozorovatele jednání pracovních 

skupin a řídicího výboru metropolitní oblasti/aglomerace (dále jen MO/A) projednávajících projekty 

programového rámce.  

Zápisy z jednání pracovních skupin a řídicího výboru jsou povinně zveřejněny ve lhůtě 10 pracovních 

dní ode dne jednání na webových stránkách nositele. 

 

  

                                                
69 Pro zajištění kontinuity procesů v metropolitní oblasti/aglomeraci je možné využít pracovních skupin a řídicího 

výboru, které byly ustaveny pro programové období 2014-2020 (složení možno upravit). 
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Struktura integrované územní strategie metropolitní oblasti/aglomerace využívající 

nástroj ITI v programovém období 2021-2027 
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Integrovaná územní strategie je složena ze dvou základních částí: 

 Koncepční část strategie 

 Akční plán strategie rozdělený do programových rámců 

 

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE 

1. Popis území 
 

 Základní údaje o území (rozloha, počet obyvatel, počet obcí).  

 Mapa/grafické znázornění (detailní mapové podklady mohou být součástí příloh).  

 Povinně uveden www odkaz na vymezení provedené Ministerstvem pro místní rozvoj 

(www.mmr.cz, sekce Územní dimenze).  

 

2. Analytická část 

 

 Zjednodušená socioekonomická analýza (východiska strategie s územním průmětem) – 

nepovinná, nebude předmětem hodnocení  

Aktuální popis stavu rozvoje území z pohledu jednotlivých oblastí hospodářského a sociálního 

života, zachycení hlavních trendů jeho vývoje, postihnutí vzájemných vazeb. Může být založena 

na použití sekundárních dat a informací, jakož i původních šetření. 

Zjednodušená analýza nemusí být komplexním rozborem situace v aglomeraci, může se 

zaměřit na vybrané segmenty ve vazbě na provedenou Analýzu problémů, rozvojových potřeb 

a potenciálu území, ve zvýšené míře se může odkazovat na již dříve provedené analýzy.  

 SWOT analýza – nepovinná část, nebude předmětem hodnocení 

Identifikace silných stránek (S), slabých stránek (W), příležitostí (O) a hrozeb (T) ve vztahu 

k území aglomerace / metropolitní oblasti. Příležitosti a hrozby jsou definovány jako parametry 

vnějšího prostředí (mimo území působnosti MO/A), které nejsou pod přímou kontrolou místní 

správy a mohou mít významné dopady na socioekonomický rozvoj regionu. SWOT analýza 

vychází ze socioekonomické analýzy území, pokud byla tato zpracována. 

 Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území 

Identifikace aktuálních problémů a rozvojových potřeb území při zohlednění rozvojového 

potenciálu území. Na identifikované potřeby bude reagovat nastavení Strategického rámce. 

Analýza se skládá ze seznamu konkrétních rozvojových potřeb území a jejich krátkého popisu, 

jehož součástí bude informace, v čem naplnění dané potřeby přispěje k rozvoji území 

metropolitní oblasti či aglomerace.  

 Analýza stakeholderů 

Hlavním účelem tohoto dokumentu je identifikace subjektů, které mohou aktivně přispět k rozvoji 

vymezeného území a naplnění cílů Strategie, případně mohou být realizací Strategie významně 

ovlivněny. Identifikované subjekty, resp. vybraní zástupci těchto subjektů, mohou být zároveň 

přizváni k činnosti v rámci pracovních skupin Strategie, které se budou podílet na tvorbě 

integrované územní strategie metropolitní oblasti/aglomerace pro programové období 2021-

2027. Při identifikaci relevantních subjektů je nezbytné, aby bylo dodrženo proporční zastoupení 

stakeholderů dle věcného zaměření strategie (např. pro oblast podpory VaVaI je nutné oslovit 

s žádostí o spolupráci např. RIS3 manažera, Radu vysokých škol, Českou konferenci rektorů). 

http://www.mmr.cz/
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3. Strategická část 

 Strategický rámec – stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření, 

včetně schématu hierarchie cílů 

Strategický rámec obsahuje vizi rozvoje území, která představuje definici (popis) stavu, v jakém 

se bude území působnosti metropolitní oblasti/ aglomerace nacházet po naplnění rozvojových 

potřeb identifikovaných v analýze problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území metropolitní 

oblasti/aglomerace (dále i jen "Analýza potřeb"). Pro dosažení vize nositel definuje strategické 

cíle, které se budou rozpadat do jednotlivých specifických cílů Strategie. U každého 

specifického cíle bude uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby z Analýzy potřeb, na kterou 

daný specifický cíl reaguje.  

Na úrovni všech strategických cílů mohou být ze strany nositele Strategie definovány indikátory 

(pro každý cíl minimálně jeden indikátor/ukazatel), které slouží ke sledování a vyhodnocování 

naplňování jednotlivých strategických cílů. Indikátory na úrovni strategických cílů musí mít 

stanovenou výchozí hodnotu, cílovou hodnotu a měrnou jednotku. Doporučuje se stanovit 

indikátory, jejichž hodnoty jsou sledovatelné na úrovni území působnosti Strategie. Nositel 

Strategie je odpovědný za sledování plnění jednotlivých cílů strategie. Pro sledování 

(monitorování) a vyhodnocování (evaluaci) naplňování cílů strategie se doporučuje definovat 

indikátory i na úrovni specifických cílů strategického rámce. 

Specifický cíl se skládá z jednoho nebo více opatření. U každého opatření Strategického rámce 

Strategie bude uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby z Analýzy potřeb, kterou má dané 

opatření pomoci naplnit. Pokud opatření naplňuje danou rozvojovou potřebu, reaguje zároveň 

na tuto potřebu i příslušný specifický cíl, pod který dané opatření patří.  

 Prostorový průmět realizovaných opatření (nepovinný) 

Některá opatření strategie nemusí být aplikována plošně na celém území metropolitní 

oblasti/aglomerace. Tato opatření se budou týkat pouze určitých lokalit/oblastí v rámci 

funkčního území. Z toho důvodu bude provedena identifikace, v jakých částech metropolitní 

oblasti/aglomerace se dané opatření projeví. Je možno znázornit grafickými výstupy (např. 

mapou/schématem) s doplňujícím komentářem. 

Lze také využít jako prostorové vyjádření průmětu integrovaných opatření do území MO/A (jak 

dle předpokládaného místa realizace, tak i z hlediska dopadu). 

 Vazba na strategické dokumenty; Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Vazba na strategické dokumenty 

Strategie nesmí být v rozporu s nadřízenými strategickými dokumenty na národní či krajské 

úrovni. Doporučuje se popsat soulad cílů Strategie s cíli dalších významných územně 

rozvojových nebo sektorových strategických dokumentů, např. se strategií rozvoje územního 

obvodu daného kraje.  
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Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Cíle Strategie nesmějí být v rozporu s cíli Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (dále i jako 

SRR ČR 21+). V rámci kapitoly nositel u každého specifického cíle Strategického rámce 

(Strategie) popíše, jak pomáhá naplňovat konkrétní specifický cíl SRR ČR 21+. Pokud některé 

specifické cíle Strategie nenaplňují žádný specifický cíl SRR ČR 21+, bude toto u daného 

specifického cíle jasně uvedeno.  

 Popis integrovaných rysů strategie 

Integrovanost na úrovni opatření strategie ITI 

Strategie obsahuje opatření, která jsou vzájemně podmíněná, vzájemně se doplňují, a/nebo 

jejich realizace v rámci jedné strategie generuje synergické efekty. Na integrovanost opatření 

lze nahlížet z různých úhlů – věcného, časového nebo územního (nebo kombinace). V kapitole 

bude popsáno, v čem spočívá integrovaný charakter strategie, a to na úrovni všech opatření 

strategie. Vazby mezi jednotlivými opatřeními budou zobrazeny: 

a) graficky v přehledném schématu (koincidenční matici) a  

b) každá identifikovaná vazba, vyznačena v koincidenční matici, bude charakterizována krátkým 

slovním popisem. 

Doporučuje se, aby koincidenční matice měla následující formu, kde: 

 0 = slabá až žádná vazba mezi opatřeními,  

 x = silná vazba mezi opatřeními,  

 xx = zásadní vazba mezi opatřeními.  

Ve Strategii lze identifikovat slabé až žádné vazby mezi opatřeními, tedy uvádět vazbu 

s označením 0. Uvedením vazby 0 se nepovažuje za porušení integrovanosti Strategie. Není 

však možné, aby jedno opatření mělo identifikované pouze nulové vazby na všechna ostatní 

opatření, což by jednoznačně vedlo k porušení integrovanosti strategie. 

Název  

opatření 

Strategického 

rámce 

O
p
a
tř

e
n
í 

1
 

O
p
a
tř

e
n
í 

2
 

O
p
a
tř

e
n
í 

3
 

O
p
a
tř

e
n
í 

4
 

O
p
a
tř

e
n
í 

5
 

O
p
a
tř

e
n
í 

6
 

Opatření 1 N/A      

Opatření 2  N/A     

Opatření 3   N/A    

Opatření 4    N/A   

Opatření 5     N/A  

Opatření 6      N/A 
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 Integrovaná řešení naplňující Strategii (nepovinné) 

Strategie je realizována prostřednictvím integrovaných řešení, která jsou složena z jednoho či 

více strategických projektů. Strategickými projekty integrované územní strategie rozumíme 

konkrétní projekty (financované jak z evropských fondů, tak z jiných zdrojů), které vychází 

z analytické části (zejm. z analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území). Jsou 

rozlišovány 3 typy strategických projektů: 

Typ 1 Unikátní projekt - jedinečný/nezastupitelný projekt v území, který může být realizován 

v několika etapách. Zpravidla pouze tento typ strategického projektu může sám o sobě vytvářet 

„integrované řešení“, a to vzhledem k jeho významným multiplikačním či akceleračním 

vlastnostem a dopadu na realizaci Strategie jako celku.  

Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném 

území a/nebo tématem - jedná se o územně a/nebo tematicky provázané projekty, které 

mohou být financované z různých operačních programů, v rámci jednoho specifického cíle nebo 

různých specifických cílů jednoho operačního programu nebo ze zdrojů mimo EU fondy. 

Základem integrovaného řešení musí být minimálně 2 územně a/nebo tematicky provázané 

projekty. Projekty mohou být propojeny i skrze stejnou specifickou cílovou skupinu. Projekt také 

může navazovat na projekt v různých stadiích implementace v programovém období 2014-

2020. 

Typ 3 Síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky 

a uvedený ve Strategii jako součást integrovaného řešení. Společné téma je zpravidla 

zároveň opatřením Strategie, které má strategický význam pro dané území metropolitní oblasti 

/ aglomerace. Integrovaným řešením je v tomto případě koordinovaný přístup k řešení určitého 

problému v  MO/A. Ve Strategii MO/A jsou kromě popisu koordinovaného integrovaného řešení 

uvedeny indikátory výstupu a výsledku a celková finanční alokace na opatření. Oproti tematicky 

zaměřeným strategickým projektům typu 2 je rozdíl v tom, že u těchto integrovaných řešení 

nejsou v době tvorby Strategie MO/A jednoznačně vydefinovány konkrétní síťové strategické 

projekty. 

 

Strategický projekt, který je součástí definovaného opatření, odpovídá na rozvojové potřeby, 

a tyto potřeby jsou zdůvodněné a verifikované hlavními závěry analýzy problémů, rozvojových 

potřeb a potenciálu území. Z výše uvedeného vyplývá důležitost pohledu na strategické projekty 

a jejich provázanost pro zachycení integrovaných vnitřních vazeb Strategie. V kapitole bude 

stručně uveden vztah: samostatný strategický projekt (typ 1) - rozvojová potřeba – opatření 

strategie. V případě strategického projektu provázaného s dalším projektem (projekty) 

v příslušném území (typ 2) budou navíc uvedeny všechny související projekty a jejich vzájemný 

vztah. V případě tzv. síťových projektů (typ 3) bude uveden vztah: síťový projekt - rozvojová 

potřeba – opatření strategie. 

Je ponecháno na zpracovateli Strategie, jakou formu vyjádření integrovanosti na úrovni 

integrovaných řešení zvolí, zda slovní popis a/nebo grafické vyjádření (k tomuto účelu je 
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vytvořen samostatný dokument ve formě doporučující příručky70). Cílem je poskytnout stručnou 

a přehlednou informaci o vnitřní logice strategie s vazbou na projektovou úroveň.  

 

Indikativní seznam strategických projektů71 

V koncepční části Strategie bude uveden prvotní indikativní seznam strategických projektů, 

případně typových opatření, která budou později naplňována strategickými projekty (typová 

opatření jsou uváděna pouze ve výjimečných případech, kdy v době přípravy Strategie nejsou 

konkrétní strategické projekty známy). Indikativní seznam může obsahovat i strategické projekty 

(typová opatření) mimo EU fondy (s příslušným označením), proto se tento indikativní seznam 

nemusí ve všech bodech shodovat se seznamem projektů, které budou později uvedeny 

v programových rámcích.  

Minimální rozsah informací o strategickém projektu uvedený v koncepční části Strategie:  

a) název projektu /typové opatření;  

b) předpokládaný zdroj financování. 

 

 Popis zapojení partnerů v souladu s článkem 6 návrhu obecného nařízení (dále jen ON) 

do přípravy a provádění Strategie 

Kapitola se bude věnovat naplňování principu partnerství na úrovni Strategie.  

Princip partnerství  

V souladu s čl. 6 návrhu ON zapojí nositel do procesu vzniku Strategie následující partnery na 

základě analýzy stakeholderů: 

 městské a jiné orgány veřejné správy; 

 hospodářské a sociální partnery;  

 příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, partnery v oblasti životního 

prostředí a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, 

práv osob se zdravotním postižením 

Popis zahrnutí partnerů do tvorby strategie 

Popis zapojení partnerů do tvorby strategie se zřetelem na zapojení partnerů při definici 

rozvojových potřeb území Strategie. Do tvorby strategie se doporučuje zapojit relevantní aktéry 

rozvoje území v těch socioekonomických oblastech, které bude příslušná Strategie řešit. 

Platí povinnost vložit funkční webový odkaz k dohledání úložiště obsahujícího veškeré zápisy, 

prezenční listiny, dokumentaci zapojení pracovních skupin, řídicího výboru, zastupitelstva 

a rady Nositele (doklady musí být dálkově přístupné buď na veřejné, nebo neveřejné části webu 

Nositele prostřednictvím odkazu vloženého do strategie). Tento odkaz může být umístěn 

v samostatné příloze, která nemusí být později zveřejněna na webových stránkách. 

Dokumentace může být doložena i přímo jako samostatná příloha hodnocení Strategie, 

v takovém případě neplatí povinnost vložit funkční webový odkaz na dokumentaci do Strategie.  

                                                
70 Příručka nese název Jak plánovat strategické projekty a integrovaná řešení ve Strategii metropolitní oblasti/ 
aglomerace a předpokládá se její schválení do 30. 11. 2020 
71 Indikativní seznam strategických projektů není schvalován MMR/ŘO a má pro ně informační (nezávazný) 
charakter. 
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4. Implementační část 

 Popis řízení včetně řídicí a implementační struktury 

Nositel popíše způsob řízení realizace Strategie (včetně organizačního schématu). Základní 

organizační struktura je dána interními postupy nositele, ze kterých implementační část 

Strategie vychází. Jsou zde stručně popsány základní činnosti, úkoly a kompetence jednotlivých 

subjektů. Popsány by měly být především základní skutečnosti, které nejsou příliš proměnlivé 

v čase. Není třeba uvádět všechny detailní informace, které jsou obsaženy v interních 

dokumentech. Na tyto dokumenty stačí v kapitole odkázat.  

 Popis monitoringu a evaluace strategie 

Popis činností zaměřených na sledování a vyhodnocování plnění strategie. Monitorovací 

a evaluační povinnosti nositele Strategie ve vztahu k EU fondům budou vyplývat z Metodického 

pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 

2021–2027. Nositel v kapitole uvede, že bude provádět monitorovací a evaluační činnosti 

v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních 

plánů v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi 

Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky. Povinné monitorování EU fondů 

probíhá výhradně prostřednictvím MS2021+. 

Nositel Strategie dále může realizovat monitorovací a evaluační činnosti přesahující společný 

regulatorní rámec pro EU fondy. Nositel je povinen popsat specifické procesy (existují-li) 

monitorování a evaluování pro opatření, která nejsou realizována prostřednictvím nástroje ITI. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření programových rámců budou 

ze strany ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 

v monitorovacím systému.  

Nositel může rovněž definovat indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce 

strategie, které mohou buď vycházet z NČI, anebo mohou být vlastní. Za sledování hodnot 

těchto indikátorů je odpovědný nositel Strategie. Za předpokladu, že jsou nositelem definovány 

indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce, nejsou tyto předmětem hodnocení 

ŘO, avšak musí mít stanovenou výchozí hodnotu, cílovou hodnotu a měrnou jednotku. 

5. Přílohy povinné  

 SEA hodnocení 

Hodnocení SEA je pro integrované územní strategie prováděno povinně, a to z důvodu 

zvoleného implementačního mechanismu a provedeného výběru strategických projektů ITI, 

který je nedílnou součástí Strategie.  

 Seznam obcí aglomerace 

 Doklad o schválení Strategie zastupitelstvem nositele 

 Doklad o schválení Strategie řídicím výborem strategie 

 Čestné prohlášení 

Čestné prohlášení statutárního zástupce nositele o pravdivosti údajů uvedených v žádosti 

o podporu integrované územní strategie rozvoje. 
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AKČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZDĚLENÝ DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

Struktura a specifika Akčního plánu Strategie budou popsány v Metodickém pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 (MP INRAP), 

který je součástí připravovaného Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci EU fondů 

v programovém období 2021-2027.  

 
 

 
Další postup  

 
Změny vyplývající z metodického stanoviska č. 13 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  

 
Část 1, upravující postupy ŘO IROP v souvislosti s promítnutím kontrolního nálezu NKÚ, a část 3, 

upravující postupy nositelů, vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu 

ministryně pro místní rozvoj, kterým se vydává toto Metodické stanovisko, tj. 27. října 2020. 

 
Část 2, upravující postupy ŘO, vstupuje v platnost dnem podpisu ministryně pro místní rozvoj a nabývá 

účinnosti 1. dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém nabylo metodické stanovisko platnosti. Činnost 

subjektů zapojených do postupu při posuzování změn integrovaných projektů musí být uvedena 

do souladu s tímto metodickým stanoviskem nejpozději v den nabytí jeho účinnosti. 

 

 

 

 
 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju
https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju

