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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, který je přílohou 

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

postupu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (úprava počtu 

opakování)  

Popis situace 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou v souladu Metodickým pokynem pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, verze 2, listopad 2015 (dále jen „MPIN“), 
posuzovány ve dvou fázích. Kontrolu (hodnocení) formálních náležitostí a přijatelnosti zajišťuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR“) s využitím externích 
hodnotitelů, věcné hodnocení realizují příslušné řídicí orgány programů Evropských strukturálních 
a investičních fondů, s jejichž podporou mají být navrhovaná opatření dotčených integrovaných 
strategií realizována (dále též „ŘO“). 

Na základě dosavadních zkušeností s průběhem procesu hodnocení bude po dohodě s dotčenými ŘO   
upraven počet možných opakování hodnocení ŘO, zároveň v textu dochází drobným formulačním 
úpravám. 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla žádná žádost o podporu ve fázi hodnocení ŘO zamítnuta, 
je zajištěn rovný a nediskriminační přístup k žadatelům.    

Metodické stanovisko 

Původní postup předpokládal jednu možnost vrácení žádosti o podporu žadateli k přepracování. 
Vzhledem k dosavadním zkušenostem z věcného hodnocení ŘO byl zvýšen počet možných 
opakování fáze věcného hodnocení. ŘO bude umožněno vrátit žádost k žadateli přepracování 
dvakrát.  

Přehled provedených změn: 

1/ Kap. 8.3.1 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (str. 46 MPIN, poslední odstavec), doplnění 
textu „v rámci každé vlny hodnocení“: 

„V případě zjištění nedostatků může být MAS vyzvána administrátorem strategie k doplnění nebo 
nápravě nedostatků pouze jednou v rámci každé vlny hodnocení.“  

2/ Kap. 8.3.2 Věcné hodnocení (str. 49 MPIN, Nadpis „Jednání velké komise“, poslední odstavec), 
v první větě bude odstraněno slovo „jednou“. 

„V případě že jeden nebo více ŘO nesouhlasí s realizací integrované strategie (hodnocení „NE“) může 
být strategie CLLD jednou přepracována a znovu předložena ve „zúžené“ podobě, pokud s tím 
přítomní zástupci všech relevantních ŘO souhlasí a považují ji i v takto „zúžené“ podobě 
za „integrovanou“ a její realizaci za smysluplnou.“ 

3/ Kap. 8.3.2 Věcné hodnocení (str. 49 MPIN, Nadpis „Předložení upravené verze strategie“), 
v poslední větě bude odstraněno slovní spojení „ještě jednou“.  

Následně se ještě jednou opakuje celá „vlna“ věcného hodnocení, tj. dílčí posudky hodnotících 
komisí ŘO, a to ve zkrácené lhůtě 15 pracovních dnů.  

4/ Kap. 8.3.2 Věcné hodnocení (str. 49 MPIN, Nadpis „Ukončení procesu hodnocení, možnost 
předložení „zúžené“ podoby strategie“), v první větě bude odstraněno slovo „pouze“, ve druhé větě 
bude slovo „druhé“ nahrazeno slovem „třetí“. 

Věcné hodnocení ŘO se v případě SCLLD může opakovat pouze dvakrát. Pokud integrovaná 
strategie obdrží ve třetí „vlně“ věcného hodnocení posudek „ANO s výhradou“, nebo „NE“ (a to i po 
přepracování strategie v souladu s doporučením ŘO nebo „velké komise“), je celkový výsledek 
věcného hodnocení roven „ne“.  
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5/ Provedené změny postupu budou promítnuty rovněž do souhrnné tabulky „Přehled fází hodnocení 

SCLLD a jejich projednání na NSK“, str. 51.  

 

Fáze „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“, poslední odrážka, za slovní spojení „pouze 

jednou“ bude doplněn text „v rámci každé vlny hodnocení“.  

- MAS může být vyzvána k doplnění nebo nápravě nedostatků pouze jednou v rámci každé 

vlny hodnocení 

 

Fáze „Věcné hodnocení“, poslední odrážka, slovní spojení „pouze jednou“ je nahrazeno slovem 

„dvakrát“ a slovo „druhé“ je nahrazeno „třetí“  

   

- MAS může být vyzvána k úpravě nebo doplnění integrované strategie dvakrát pouze jednou, 

pokud je ve třetí druhé „vlně“ věcného hodnocení jiný výsledek posudku než „ANO“, je proces 

hodnocení ukončen. 

 

6/ Lhůty stanovené pro druhou vlnu hodnocení žádostí o podporu strategií platí shodně pro třetí vlnu 

hodnocení.   

Další postup 

Uvedené přechodné problémy bude Ministerstvo pro místní rozvoj postupně odstraňovat ve spolupráci 
s předkladateli integrovaných strategií tak, aby výrazněji neovlivnily navazující procesy.  

Dotčené postupy budou podle současných předpokladů uvedeny do plného souladu s MPIN 

nejpozději do 31. 12. 2016. Uvedeným datem je rovněž omezena účinnost tohoto metodického 

stanoviska. 

 

Změny vyplývající ze stanoviska, ve vztahu ke zpracování Přehledů stanovisek v roce 2016, budou 

v MPIN, který je přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, promítnuty 

při nejbližší aktualizaci. Přehledy stanovisek zpracovávané v roce 2017 a v dalších letech nejsou tímto 

stanoviskem dotčeny.  

 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-

2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-vyuziti-integrovanych-nastroju. 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní 

rozvoj s účinností od 15. 8. 2016 do 31. 12. 2016 
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