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METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGRO-
VANÝCH NÁSTROJŮ
Jako součást jednotného metodického prostředí připravilo MMR Metodický pokyn pro 
využití integrovaných nástrojů v  programovém období 2014–2020. Představujeme vám 
hlavní změny, které tato metodika přináší.

zázemí a pro rozvoj venkova je uveden 
v Národním dokumentu k územní dimen-
zi, který je rámcovým dokumentem pro 
uplatnění integrovaných nástrojů v soula-
du s Dohodou o partnerství.

Musí být odděleny role zprostředkují-
cího subjektu na úrovní města a nosi-
tele ITI?
Ano, musí být striktně dodrženo, že kaž-
dou roli vykonává vždy samostatný útvar 
v rámci interní struktury města a zároveň 
se tento útvar přímo nepodílí na povin-
nostech příjemce.

Jak bude upraven vztah mezi řídicím 
orgánem a  zprostředkujícím subjek-
tem?
Vztah mezi řídicím orgánem a zprostřed-
kujícím subjektem zřízeným pro Integro-
vané územní investice bude definován 
v delegačním aktu (veřejnoprávní smlou-
vě), který může být podepsán po úspěš-
ném auditu designace.

Bude financována činnost nositelů in-
tegrovaných strategií v průběhu reali-
zace?
Ano, avšak záleží na typu nástroje. Inte-
grované územní investice (ITI) mohou žá-
dat o podporu na řízení strategie a na čin-
nost zprostředkujícího subjektu z OPTP. 
Podporu na aktivity spojené s řízením 
strategií Komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD) lze získat z IROP. Admi-
nistrativní náklady spojené s realizací In-
tegrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) 
být hrazeny nemohou. IPRÚ je národním 
nástrojem, který nemá oporu v nařízeních 
Evropské unie.

Jak je možné čerpat podporu pro rea-
lizaci projektů přispívající k naplně-
ní integrované strategie?
Základem pro čerpání podpory v rám-
ci zapojených programů jsou řádně 
schválené integrované strategie, které 
úspěšně prošly procesem hodnocení. 
Vlastní realizační fáze je zahájena vyhlá-
šením výzvy řídicích orgánů  na podpo-
ru tzv. integrovaných projektů. 

Jakým způsobem budou nositelé – 
města a MAS – předkládat své stra-
tegie?
Integrovanou strategii lze předlo-
žit pouze na základě vyhlášené výzvy 
k předkládání žádostí o podporu strate-
gií. Podání strategie se provádí elektro-
nicky prostřednictvím portálu IS KP14+ 
monitorovacího systému MS2014+.

Jak probíhá schvalovací proces?
Předložené integrované strategie jsou 
posuzovány ve dvou fázích hodnoce-
ní, a to v rámci (1) kontroly formálních 
náležitostí a přijatelnosti (zajistí Odbor 
regionální politiky MMR) a (2) věcné-
ho hodnocení (provedou dotčené řídi-
cí orgány programů). Základní kritéria 
pro obě fáze hodnocení jsou součástí 
metodického pokynu. Kritéria věcného 
hodnocení mohou jednotlivé řídicí or-
gány rozšířit o doplňující kritéria, která 
budou zveřejněna v příslušné výzvě.

Jaké programy jsou zapojené do rea-
lizace integrovaných nástrojů?
Přehled specifických cílů operačních 
programů a Programu rozvoje venko-
va určených pro rozvoj měst a jejich 
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Jaké jsou hlavní změny  
v období 2014—2020? 

Odpovědi na další často kladené 
dotazy najdete v sekci FAQ 

na níže uvedené webové stránce

>> Povinnost zřízení zprostředkujícího 
subjektu ITI na úrovni města (u  pro-
gramů podporovaných z EFRR)

>> Jasné vymezení rolí a delegování čin-
ností (ŘO, ZS) na úrovni měst a nosite-
lů strategií

>> Ukotvení povinné struktury integro-
vaných strategií 

>> Zpřesnění jednotlivých kroků v proce-
su hodnocení a  schvalování strategií 
a integrovaných projektů

>> Reformulace hodnotících kritérií inte-
grovaných strategií

>> Doplnění kritérií pro posouzení soula-
du projektových záměrů s  integrova-
nou strategií

>> Upřesnění postupů administrace vý-
zev MAS a  hodnocení klíčových pro-
jektů MAS

i Více na: www.dotaceEU.cz/FAQ


