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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 9    

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 monitorování a evaluace integrovaných strategií a 
integrovaných projektů 

 
Popis situace  
 
Metodické stanovisko č. 9 řeší nezbytné úpravy v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014–2020, verze 3 (dále jen “MPIN“) v následujících oblastech: 

1. Úprava textu týkajícího se Zprávy o plnění ISg.  
2. Úprava textu týkajícího se Zprávy o pokroku IN a doplnění její struktury. 
3. Úprava textu týkajícího se podstatných změn v integrovaných projektech. 
4. Úprava textu týkajícího se mid-term evaluací na straně nositelů  

Úpravy bodů 1 a 2 jsou provedeny v souvislosti s technickým zapracováním rozvojových požadavků 
do monitorovacího systému MS2014+; bod 3 zpřesňuje a sjednocuje postupy na straně nositelů, jejichž 
stávající nejednotnost představuje bariéru implementace nástrojů ITI a IPRÚ. Bod 4 odkládá rozhodný 
termín v souvislosti s posunem vyhodnocení plnění cílů Dohody o partnerství a vznesenými požadavky 
nositelů integrovaných strategií. 

 
Metodické stanovisko  
 
Ad 1.  Ve struktuře Zprávy o plnění ISg byly provedeny drobné úpravy, které zpřesňují názvy textových 

polí. Některé části popisu byly přesunuty do kontextové nápovědy. Byla doplněna pole, která 
zajišťují rozpad indikátorů dle struktury ISg. 

Do části „Identifikace operace“ byly doplněny dvě položky, které slouží k následnému vyhledávání 
zpráv v MS2014+. Na stávajících Zprávách bude následně provedena konverze, která bude řešena 
jako samostatný RIM. 

Ad 2.  Do metodického pokynu je doplněna struktura Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů a stavy 
workflow, které souvisí s její administrací. Zároveň byl upraven termín zpracování Zprávy 
o pokroku IN. Jedná se o souhrnnou zprávu, která v sobě agreguje informace získané ze zpráv 
jednotlivých nositelů IN. S ohledem na to, že nositelé IN předkládají zprávy v termínu do 20. 1. roku 
n+1, je nezbytné zajistit maximum času na jejich administraci, aby bylo zajištěno, že Zpráva 
o pokroku IN bude obsahovat relevantní informace.  

Ad 3.  Do metodického pokynu je doplněna možnost manažera ITI/IPRÚ vyjádřit se k žádostem 
o podstatnou změnu integrovaného projektu, která nezakládá změnu původního vyjádření řídicího 
výboru o souladu/nesouladu projektu s integrovanou strategií.  

Ad 4. V  metodickém pokynu je posunuto předpokládané zahájení mid-term evaluací nositelů IN. Dále je 
odstraněno ustanovení, že mid-term evaluace nositelů budou prováděny v souladu s Evaluačním 
plánem Dohody o partnerství, protože Evaluační plán Dohody o partnerství provádění mid-term 
evaluací nositelů neupravuje. 

 

Přehled provedených změn: 

Ad 1.  Příloha č. 10: Struktura Zprávy o plnění integrované strategie a stavy Zprávy o plnění integrované 
strategie 
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Identifikace 
operace 

Typ dokumentu 
Číselník - 
„Implementační“ 

Plní se automaticky. 

Druh dokumentu 
Číselník – „Zpráva o 
plnění ISg“ 

Plní se automaticky. 

Indikátory 
 

Specifický cíl 
ITI/IPRÚ/CLLD 

Textové pole 
Pole je generováno 
automaticky. 

Opatření 
ITI/IPRÚ/CLLD 

Textové pole 
Pole je generováno 
automaticky. 

Podopatření  Textové pole 
Pole je generováno 
automaticky. 

Program Výběr z číselníku 
Pole je generováno 
automaticky. 

Prioritní osa Výběr z číselníku Pole je generováno 
automaticky. 

Investiční priorita Výběr z číselníku Pole je generováno 
automaticky. 

Specifický cíl Výběr z číselníku Pole je generováno 
automaticky. 

(…) 

Popis 
realizace 
integrované 
strategie 

Informace o 
dosažených 
synergických efektech 
na úrovni opatření resp. 
podopatření strategie 

Textové pole 

Informace o dosažených 
synergických efektech na 
úrovni opatření resp. 
podopatření strategie. 
Pole je vyplňováno ručně.  

Informace o podaných/ 
schválených změnách 
ISg integrované 
strategie 

Textové pole 

Informace o podaných/ 
schválených změnách 
integrované strategie. 
Pole je vyplňováno ručně. 

Opatření při neplnění 
ISg uložených 
povinností nositelem 

Textové pole 

Upozornění pro neplnící 
IN/informace pro NSK/návrh na 
zrušení rezervace části alokace 
programu, kterému předchází 
dvě upozornění/neplnění 
závazných povinností po dobu 
6 měsíců či déle (viz MPIN kap. 
10.5, a kap. 12). 
Pole je vyplňováno ručně. 

Informace o 
problémech, které se 
vyskytly v realizaci ISg 
integrované strategie v 
průběhu období, za 
které je tato zpráva 
vykazována a přijatá 
opatření 

Textové pole 

Informace o problémech, 
které se vyskytly v realizaci 
integrované strategie v 
průběhu období, za které je 
tato zpráva vykazována a 
přijatá opatření. 
Pole je vyplňováno ručně. 

Informace o 
potenciálních rizicích 
realizace ISg 
integrované strategie a 
opatření k jejich 
eliminaci 

Textové pole 

Informace o potenciálních 
rizicích realizace integrované 
strategie a opatření k jejich 
eliminaci. 
Pole je vyplňováno ručně. 

Popis  evaluačních 
aktivit  nositele IN 

Textové pole 
Popis  evaluačních aktivit  
nositele IN v průběhu 
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Ad 2.  Kapitola 10.5 Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů se mění následovně:  

„Postup plnění integrovaných strategií Pokrok v implementaci IN bude sledován v pravidelných 
Zprávách o pokroku integrovaných nástrojů, (...) Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů 
vydávázpracovává MMR - ORP 1x ročně, a to vždy k 1528. 2. roku n+1 (za období roku n).  

Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů bude obsahovat zejména informace o finančním a 
věcném pokroku jednotlivých IN (i v souhrnu), dále popis problémů nastalých v průběhu realizace 
IN a rizikovosti plnění/neplnění IN („semafor“) ve struktuře dle tabulky v příloze č. 11. Zpráva 
obsahuje doporučení pro případnou aktualizaci integrovaných strategií68 či systémové úpravy 
implementace IN. (…)“ 

  
Příloha č. 11 Struktura Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů a stavy Zprávy o pokroku 
integrovaných nástrojů  

 

vyplývajících z 
evaluačního plánu DoP 

sledovaného období. 
Pole je vyplňováno ručně. 

Shrnutí pro veřejnost Textové pole 

Shrnutí hlavních informací za 
sledované období, které má 
popularizační charakter 
směrem k veřejnosti. 
Pole je vyplňováno ručně. 

Doplňující informace Textové pole Pole je vyplňováno ručně. 

Čís
lo 

Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

1. 
Informace 
o zprávě 

Identifikační číslo 
zprávy 

Povinná Číslo 
Formát čísla zprávy - kód IN/pořadí 
zprávy. 
Pole je generováno automaticky.  

Integrovaný nástroj Povinná 

Výběr 
z číselníku: 

- Integrov
ané 
územní 
investic
e 

- Integrov
ané 
plány 
rozvoje 
území 

- Komuni
tně 
vedený 
místní 
rozvoj 

Pole je vyplňováno ručně 
zpracovatelem zprávy. 
 

Sledované období 
od 

Povinná dd.mm.rrrr 

Sledované období začíná 1. 1. roku 
n, v případě prvního sledovaného 
období pak dnem následujícím po 
schválení první integrované 
strategie v rámci daného 
integrovaného nástroje. Pole je 
vyplňováno ručně. 

Sledované období 
do 

Povinná dd.mm.rrrr 
Sledované období končí 31. 12. 
roku n. Pole je vyplňováno ručně. 

Typ dokumentu Povinná 
Číselník - 
„Implementační“ 

Plní se automaticky. 
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Druh dokumentu Povinná 

Číselník – 
„Zpráva o 
pokroku 
integrovaných 
nástrojů“ 

Plní se automaticky. 

2. 
Kontaktní 
údaje ve 
věci zprávy  

Jméno Povinná Textové pole 
Vyplňuje zpracovatel zprávy. Pole 
je vyplňováno ručně. 

Příjmení Povinná Textové pole 
Vyplňuje zpracovatel zprávy. Pole 
je vyplňováno ručně. 

3. 

Popis 
realizace 
integrovan
ého 
nástroje 

Popis pokroku v 
realizaci za 
sledované období 

Povinná Textové pole 

Popis pokroku za sledované 
období a dosaženého stavu v 
realizaci integrovaného nástroje. 
Vyplňuje zpracovatel zprávy. 

Popis problémů 
nastalých 
v průběhu realizace 
IN a rizikovost 
plnění/neplnění IN 

Povinná Textové pole Vyplňuje zpracovatel zprávy. 

Doporučení pro 
případnou změnu 
integrovaných 
strategií či 
systémové úpravy 
implementace IN 

Povinná Textové pole 

Uvést případná doporučení pro 
jednotlivé integrované strategie 
nebo doporučení společná pro 
všechny ISg.  
Vyplňuje zpracovatel zprávy. 

Informace o 
dosažených 
synergických 
efektech 

Povinná 
pouze 
v případě 
nástroje 
ITI/IPRÚ 

Textové pole Vyplňuje zpracovatel zprávy. 

4. 
Informace 
o plnění 
indikátorů 

Program Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky 
jako výčet programů zahrnutých 
ve schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Prioritní osa Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Investiční priorita Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Specifický cíl Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Kód indikátoru Povinná 
Výběr z 
číselníku 

Pole je generováno automaticky 
jako výčet indikátorů zahrnutých 
ve schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Název indikátoru Povinná 
Výběr z 
číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Typ indikátoru Povinná 
Výběr z 
číselníku 

Pole je generováno automaticky. 
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Měrná jednotka Povinná 
Výběr z 
číselníku 

Měrná jednotka. 
Pole je generováno automaticky. 

Výchozí hodnota Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet výchozích hodnot 
uvedených ve schválených 
integrovaných strategiích v rámci 
integrovaného nástroje. 

Datum výchozí 
hodnoty 

Povinná 
Výběr z 
kalendáře 

Pole je generováno automaticky 
jako začátek programového 
období 2014-2020, tj. 1.1.2014. 

Cílová hodnota Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet cílových hodnot 
uvedených ve schválených 
integrovaných strategiích v rámci 
integrovaného nástroje. 

Datum cílové 
hodnoty 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako konec programového období 
2014-2020 (včetně pravidla n+3), tj. 
31.12.2023. 

Závazek Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet hodnot načítaných ze 
Zpráv o plnění integrované 
strategie ve schválených 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Datum závazku Povinná 
 Výběr 
z kalendáře   

Pole je generováno automaticky 
jako nejzazší datum závazku 
uvedené ve Zprávě o plnění 
integrované strategie. 

Dosažená hodnota 
(ve sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet hodnot načítaných ze 
Zpráv o plnění integrované 
strategie ve schválených 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Dosažená hodnota 
(za celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet hodnot načítaných ze 
Zpráv o plnění integrované 
strategie ve schválených 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Datum dosažené 
hodnoty 

Povinná 
Výběr z 
kalendáře 

Datum je generováno automaticky 
jako nejzazší den dosažení 
hodnoty v jednotlivých Zprávách o 
plnění ISg.    

Procento plnění 
indikátoru 

Povinná Procento 
Pole je generováno automaticky 
jako procento dosažení cílové 
hodnoty indikátoru. 

5.  
Finanční 

plán 

Program Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky 
jako výčet programů zahrnutých 
ve schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Prioritní osa Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 
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Investiční priorita Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Specifický cíl Povinná 
Výběr 
z číselníku 

Pole je generováno automaticky. 

Celkové způsobilé 
výdaje (plánovaný 
stav) 

Povinná Číslo 

Celkové způsobilé výdaje (CZV) 
tvoří součet Podpory a Vlastních 
zdrojů příjemce. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Celkové způsobilé 
výdaje (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Celkové způsobilé výdaje (CZV) 
tvoří součet Podpory a Vlastních 
zdrojů příjemce. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Celkové způsobilé 
výdaje (za celé 
období realizace IN) 

Povinná Číslo 

Celkové způsobilé výdaje (CZV) 
tvoří součet Podpory a Vlastních 
zdrojů příjemce. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Podpora (plánovaný 
stav) 

Povinná Číslo 

Součet Příspěvku Unie (EU) a 
Národních veřejných zdrojů (Státní 
rozpočet (SR), Státní fond (SF), je-li 
relevantní). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Podpora (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Součet Příspěvku Unie (EU) a 
Národních veřejných zdrojů (Státní 
rozpočet (SR), Státní fond (SF), je-li 
relevantní). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Podpora (za celé 
období realizace IN) 

Povinná Číslo 

Součet Příspěvku Unie (EU) a 
Národních veřejných zdrojů (Státní 
rozpočet (SR), Státní fond (SF), je-li 
relevantní). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Příspěvek Unie 
(plánovaný stav) 

Povinná Číslo 
Příspěvek z Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(Fond soudržnosti (FS), Evropský 
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fond pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRV), Evropský 
námořní a rybářský fond (ENRF)). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Příspěvek Unie (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Příspěvek z Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(Fond soudržnosti (FS), Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRV), Evropský 
námořní a rybářský fond (ENRF)). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Příspěvek Unie (za 
celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Příspěvek z Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(Fond soudržnosti (FS), Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR), 
Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EZFRV), Evropský 
námořní a rybářský fond (ENRF)). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) 
(plánovaný stav) 

Povinná Číslo 

Příspěvek ze státního rozpočtu 
(SR) a Státního fondu (SF), je-li 
relevantní. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Příspěvek ze státního rozpočtu 
(SR) a Státního fondu (SF), je-li 
relevantní. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (SR, SF) (za 
celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Příspěvek ze státního rozpočtu 
(SR) a Státního fondu (SF), je-li 
relevantní. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
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integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Vlastní zdroje 
příjemce (plánovaný 
stav) 

Povinná Číslo 

Součet Národních veřejných 
zdrojů (kraj, obec, jiné) a 
Národních soukromých zdrojů. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Vlastní zdroje 
příjemce (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Součet Národních veřejných 
zdrojů (kraj, obec, jiné) a 
Národních soukromých zdrojů. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Vlastní zdroje 
příjemce (za celé 
období realizace IN) 

Povinná Číslo 

Součet Národních veřejných 
zdrojů (kraj, obec, jiné) a 
Národních soukromých zdrojů. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 
jiné) (plánovaný 
stav) 

Povinná Číslo 

Rozpočet kraje (kraje), rozpočet 
obce (obce), jiné národní veřejné 
zdroje (jiné národní veřejné). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 
jiné) (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Rozpočet kraje (kraje), rozpočet 
obce (obce), jiné národní veřejné 
zdroje (jiné národní veřejné). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 
jiné) (za celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Rozpočet kraje (kraje), rozpočet 
obce (obce), jiné národní veřejné 
zdroje (jiné národní veřejné). 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Národní soukromé 
zdroje (plánovaný 
stav) 

Povinná Číslo 

Soukromé zdroje příjemce 
zapojené do národního 
spolufinancování s výjimkou 
Programu rozvoje venkova., tzn. 
Národní spolufinancování je v 
Programu rozvoje venkova 
hrazeno pouze z Národních 
veřejných zdrojů Pole je 
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generováno automaticky jako stav 
plánovaný v žádosti o podporu 
integrované strategie. 

Národní soukromé 
zdroje (ve 
sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Soukromé zdroje příjemce 
zapojené do národního 
spolufinancování s výjimkou 
Programu rozvoje venkova., tzn. 
Národní spolufinancování je v 
Programu rozvoje venkova 
hrazeno pouze z Národních 
veřejných zdrojů. Pole je 
generováno automaticky jako 
součet částek z podaných ŽoP 
integrovaných projektů ve 
sledovaném období. 

Národní soukromé 
zdroje (za celé 
období realizace IN) 

Povinná Číslo 

Soukromé zdroje příjemce 
zapojené do národního 
spolufinancování s výjimkou 
Programu rozvoje venkova. tzn. 
Národní spolufinancování je v 
Programu rozvoje venkova 
hrazeno pouze z Národních 
veřejných zdrojů.  
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
ŽoP integrovaných projektů za 
celé období realizace IN. 

Soukromé zdroje 
(plánovaný stav) 

Povinná Číslo 

Vlastní zdroje příjemce nezapojené 
do národního spolufinancování. 
Slouží pro krytí způsobilých výdajů 
operace. V případě Programu 
rozvoje venkova (PRV) se do 
soukromých zdrojů příjemce 
zahrnují výdaje příjemce, kterými 
se podílí na financování projektu, a 
to i v případě, že je příjemcem 
obec a kraj, jejich organizační 
složky a jimi zřizované 
příspěvkové organizace a 
dobrovolné svazky obcí. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 
 

Soukromé zdroje 
(ve sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Vlastní zdroje příjemce nezapojené 
do národního spolufinancování. 
Slouží pro krytí způsobilých výdajů 
operace. V případě Programu 
rozvoje venkova (PRV) se do 
soukromých zdrojů příjemce 
zahrnují výdaje příjemce, kterými 
se podílí na financování projektu, a 
to i v případě, že je příjemcem 
obec a kraj, jejich organizační 
složky a jimi zřizované 
příspěvkové organizace a 
dobrovolné svazky obcí. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
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Stavy Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů 
 

Číslo stavu Název stavu  
Povolený přechod do 
následujícího stavu  

Poznámka  

Bude doplněno  Plánována  
- Rozpracována.  
- Administrace ukončena.  

Stav přiřazen na 
základě vytvoření 
harmonogramu ZoP IN. 
Je vygenerováno číslo 
ZoP IN.  

Bude doplněno  Rozpracována  
- Finalizována.  
- Administrace ukončena. 

Možnost editace ZoP IN 
správcem IN. Zobrazení 
stavu pouze na úrovni 
správce IN.  

strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Soukromé zdroje 
(za celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Vlastní zdroje příjemce nezapojené 
do národního spolufinancování. 
Slouží pro krytí způsobilých výdajů 
operace. V případě Programu 
rozvoje venkova (PRV) se do 
soukromých zdrojů příjemce 
zahrnují výdaje příjemce, kterými 
se podílí na financování projektu, a 
to i v případě, že je příjemcem 
obec a kraj, jejich organizační 
složky a jimi zřizované 
příspěvkové organizace a 
dobrovolné svazky obcí. 
Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Nezpůsobilé výdaje 
(plánovaný stav) 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet plánovaných stavů ve 
schválených integrovaných 
strategiích v rámci integrovaného 
nástroje. 

Nezpůsobilé výdaje 
(ve sledovaném 
období) 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet částek z podaných 
Zpráv o plnění integrované 
strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

Nezpůsobilé výdaje 
(za celé období 
realizace IN) 

Povinná Číslo 

Pole je generováno automaticky 
jako součet částek ze 
všech podaných Zpráv o plnění 
integrované strategie jednotlivých 
integrovaných strategií v rámci 
integrovaného nástroje. 

6.  
Horizontáln
í principy 

Horizontální 
principy 

Povinná Textové pole 
Popis vlivu realizace 
integrovaného nástroje na 
horizontální principy. 

7. Přílohy Příloha Nepovinná 
Elektronická 
příloha 

Ke zprávě je možné připojit přílohy 
s dalšími informacemi.  
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Bude doplněno  Finalizována  
 
-Schválena. 
- Rozpracována.  

Schvalovatel má 
možnost zvrátit 
finalizaci a předat ZoP 
IN opět k editaci. 
Zobrazení stavu pouze 
na úrovni správce IN.  

Bude doplněno  Schválena  - Vrácena k přepracování. 
Konečný stav. 
Zobrazení stavu pouze 
na úrovni správce IN.  

Bude doplněno  Vrácena k přepracování  - Rozpracována.   

V případě dodatečného 
zjištění nedostatků má 
schvalovatel možnost 
vrátit ZoP IN k 
přepracování/doplnění 
chybějících údajů.  

Bude doplněno Administrace ukončena -  Konečný stav. Negativní konečný stav. 

 
 
 
Ad 3.  Kapitola 10.4 Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IN, se mění 

následovně: 
 

 

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)

61
, hodnoty závazných indikátorů projektu nebo pokud je opožděn 

předpokládaný termín ukončení realizace projektu, dokládá příjemce jako povinnou přílohu žádosti o 
podstatnou změnu vyjádření nositele: Řídicího výboru ITI/IPRÚ k podání žádosti o změnu projektu dle 
přílohy č. 19. Řídicí výbor může o uvedeném hlasovat metodou per rollam. Signatář žádosti o změnu svým 
podpisem stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, 
která je přílohou vyjádření ŘV dle přílohy č. 19.: 

 

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

o mění výši zvyšuje předpokládanéou požadovanéou dotacei na projekt,  

o zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu  

o snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu, 

o prodlužujenebo pokud je opoždě 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.  Řídicí výbor může o 
uvedeném hlasovat metodou per rollam.  

 

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

 

o snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,  

                                                                 
61

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

změn, není vyjádření řídicího výboru požadováno. 
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o snižuje celkové způsobilé výdaje projektu 

o mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky), pokud 
byl součástí projednaného projektového záměru61,  

o zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu, 

o zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu, 

může řídicí orgán 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. Signatář 
žádosti o změnu svým podpisem stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech 
parametrech shoduje s tou, kterou předložil k vyjádření nositeli IN.“ Pokud manažer ITI/IPRÚ 
sezná, že žadatelem/příjemcem nositeli předložená žádost o podstatnou změnu zakládá změnu 
původního vyjádření řídicího výboru o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, předá 
podklady řídicímu výboru nositele a řídicí výbor vydá k posuzovanému návrhu změny (resp. k 
žadatelem/příjemcem předloženému znění žádosti o podstatnou změnu) nové vyjádření řídicího 
výboru dle přílohy č. 19. 

 

A zároveň se vkládá nová příloha: 

Příloha č. 21: Minimální požadavky na vyjádření manažera ITI/IPRÚ k 
žádosti o změnu integrovaného projektu 
 
 

Manažer ITI/IPRÚ /KONKRÉTNÍ ITI/IPRÚ/ na základě svého odborného posouzení konstatuje, 
že žádost o podstatnou změnu projektu  /KONKRÉTNÍ PROJEKT/ v rámci integrované strategie 
/KONKRÉTNÍ ITI/IPRÚ/ nezakládá změnu vyjádření Řídícího výboru ITI/IPRÚ vydanou dne 
/KONKRÉTNÍ DATUM/. 

 
Případné doplňující informace: 
 
V ……………………….. dne ………………………… 

         
……………………………………………………… 

manažer ITI/IPRÚ 
Přílohy: 
  
1. Žádost o změnu  

 
 
Ad 4. Kapitola 10.6.1 Evaluace prováděné nositelem IN se mění následovně: 

Nositel IN provádí povinnou mid-term evaluaci realizace a plnění své integrované strategie 
(procesní a výsledková evaluace) v souladu s evaluačním plánem Dohody o partnerství s údaji 
platnými k 31. 12. 20172018.  

 
Další postup  
 

Změny vyplývající z metodického stanoviska č. 9 budou promítnuty do MPIN při nejbližší aktualizaci.  

Metodické stanovisko bude zveřejněno na webových stránkách (http://www.dotaceEU.cz). 

 

http://www.dotaceeu.cz/
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Účinnost  
 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní 
rozvoj a stává se účinným od 1. 1. 2018. Činnost subjektů zapojených do postupu při výběru integrovaných 
projektů musí být uvedena do souladu s tímto metodickým stanoviskem nejpozději v den jeho účinnosti. 


