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1. Cíle a základní východiska IPRM
1.1 Obecný úvod
Metodický pokyn je vydán za účelem dosažení jednotného postupu při přípravě,
hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“).
IPRM

je

jedním

z účinných

nástrojů

urbánní

politiky,

který

zajišťuje

koordinaci

odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) s cílem zajistit synergický
efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu
prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené
zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
V programovém období 2007-2013 IPRM patří k nejvýznamnějším koordinačním
mechanismům pro intervence

Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“),

Tématických operačních programů (dále jen „TOP“) a Integrovaného operačního
programu (dále jen „IOP“) cílené na rozvoj měst.

Projekty zahrnuté v IPRM budou

podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z IOP a doplňkově i
z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují
strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace
investic.
V návaznosti na Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 dojde v
rámci IPRM k propojení aktivit, jakými jsou například rozvoj a adaptace počátečního
vzdělávání a posilování lidského kapitálu ve výzkumu a vývoji (Operační program
Vzdělávání

pro

konkurenceschopnost),

přilákání

a

udržení

talentů

a

vysoce

kvalifikovaných pracovníků v urbanizovaných oblastech a řešení problému v oblasti
sociální integrace v deprivovaných částech měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost),
zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí (OP Životní prostředí), rozvoj
podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech (OP Podnikání a inovace),
rozvoj inovačního potenciálu ve městech (OP Výzkum a vývoj pro inovace), zlepšení
fyzického prostředí pro bydlení (Integrovaný operační program).
Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších
identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu
měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu
jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační
efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.
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1.2 Definice Integrovaného plánu rozvoje města
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a
časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci
tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce
či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.
Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím
na celkovou vizi a strategii

rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů

rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů
v programovacím období 2007 – 2013.

1.3 Cílová skupina měst
1) Pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav (tj. města zařazená na
seznam nositelů IPRM v rámci ROP) je IPRM podmínkou, aby mohla čerpat
prostředky v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP.
Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci ROP:
NUTS II

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav

Jihozápad

Plzeň, České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary,
Chomutov

Severovýchod

Hradec Králové, Liberec, Pardubice

Jihovýchod

Brno, Jihlava,

Střední Morava

Olomouc, Zlín

Moravskoslezsko

Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek – Místek, Opava

2) Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20
tis. obyvatel, bez předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti
intervence čerpat.
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Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci IOP
NUTS

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora,

Jihozápad

České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův
Hradec, Plzeň, Klatovy

Severozápad

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Děčín, Chomutov, Most,
Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Litoměřice, Jirkov

Severovýchod

Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hradec
Králové, Trutnov, Náchod, Pardubice, Chrudim

Jihovýchod

Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou,
Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav, Vyškov, Blansko

Střední Morava

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zlín, Kroměříž,
Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště

Moravskoslezsko

Frýdek – Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava,
Třinec, Orlová, Nový Jičín, Český Těšín, Krnov, Kopřivnice,
Bohumín

3) Města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím
IPRM, pokud to pravidla tohoto OP umožňují.

1.4 Základní podmínky pro IPRM
1) Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci;
2) IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města;
3) ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip
partnerství a zapojení veřejnosti;
4) IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty;
5) IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovenou tímto metodickým pokynem,
doložit, povinné přílohy a dále doložit dodržení zásad pro přípravu a zpracování
IPRM;
6) vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu;
7) v případě IPRM předkládaných v rámci ROP minimální podíl prostředků ROP na
celkovém finančním objemu IPRM činí 10 mil. EUR.
8) v případě IPRM předkládaných v rámci IOP minimální podíl prostředků IOP na
celkovém finančním objemu IPRM činí 3 mil. EUR pro města nad 50 tisíc obyvatel
a 2 mil. EUR pro města od 20 tisíc do 50 tisíc obyvatel.
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1.4.1 Obsah a struktura IPRM

1)

Prezentace souladu s nadřazenými strategickými dokumenty města včetně
územního plánu;

2)

analýza současné ekonomické a sociální situace města, SWOT analýza.
Na jejich základě budou identifikovány a vymezeny městské zóny nebo
tématické oblasti, do kterých se budou soustřeďovat intervence;

3)

zdůvodnění výběru zóny/tématu na základě strategie rozvoje města a
ekonomické a sociální analýzy situace města;

4)

popis zóny/tématu, analýza sociálně-ekonomické situace zóny (tématu) –
analýza území;

5)

popis problémů, které je nutno v území řešit, stanovení cíle a strategie
řešení s ohledem na priority operačních programů;

6)

popis opatření a aktivit, které vedou k dosažení cílů IPRM v jednotlivých
prioritních oblastech – indikativní seznam projektových záměrů, včetně
návrhů identifikace příslušných OP, prioritních os a opatření;

7)

popis očekávaných výsledků a výstupů včetně relevantních indikátorů;

8)

časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit;

9)

finanční plán včetně popisu způsobu financování, který zahrnuje kromě
intervencí ze strukturálních fondů i ostatní finanční zdroje;

10) popis

administrativní

kapacity

a

způsobu

řízení

IPRM

(včetně

organizačního schématu);
11) popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM;
12) popis transparentního způsobu výběru projektových záměrů/projektů
v rámci jednotlivých aktivit do IPRM;
13) doložení schopnosti města realizovat IPRM – závazek kofinancování;
14) vliv IPRM na horizontální témata;
15) analýza rizik;
16) mapa území celého města s jasným vyznačením zóny.
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1.4.2 Typy IPRM a kritéria pro výběr zón

Na základě socioekonomické analýzy a svých priorit vymezí město v IPRM
zónu/téma. Z tohoto hlediska existují následující typy IPRM:
1) IPRM pro řešení problémů zóny charakterizované jako:
a) území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2
IOP;
b) deprivované území;
c) území s vysokým potenciálem růstu.
2) IPRM pro řešení tematického problému.
Geograficky vymezená zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území
města, vymezená na základě následujících ukazatelů:
ad 1) a) Kritéria pro výběr území pro intervence v oblasti bydlení v rámci
oblasti intervence 5.2 IOP.
Pokud IPRM zahrnuje intervence pro zlepšení kvality bydlení, musí zóna naplňovat
alespoň tři z kritérií uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, článku 47, z nichž
dvě musí být kritéria uvedená pod písmeny a) až h) tohoto článku:
a) vysoká úroveň chudoby a vyloučení;
b) vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti;
c) neuspokojivý demografický vývoj
d) obzvláště znečištěné životní prostředí;
e) nízká úroveň ekonomické aktivity;
f)

významný počet přistěhovalců, etnický skupin, příslušníků menšin nebo
uprchlíků;

g) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký
počet žáků, kteří předčasně opouštějí školu;
h) vysoký stupeň kriminality a delikvence;
i)

poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí

j)

vysoká energetická náročnost budov

Obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytových jednotek.
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ad 1) b) Kritéria pro výběr deprivovaného území v rámci ROP:
Deprivované

území

vykazuje

ve

vztahu

k

průměrným

hodnotám

města

nebo

v regionálním kontextu nepříznivé hodnoty minimálně 2 ukazatelů uvedených v odstavci
ad 1) a) doplněných o následující ukazatele:

k)

nízká vybavenost veřejnými službami

l)

výskyt zanedbaných a nevyužívaných areálů

m)

nízká úroveň obslužných a administrativních funkcí

ad 1) c) Kritéria pro výběr území v rámci ROP s vysokým potenciálem
růstu.
Území s vysokým potenciálem růstu musí být charakterizované některými z
následujících ukazatelů:

a)

vysoká koncentrace ekonomických aktivit;

b)

vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb;

c)

vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit;

d)

velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu

obyvatel a má přínos pro rozvoj města;
e)

vysoký

význam

pro

zajištění

zdravotních,

sociálních,

kulturních

a

vzdělávacích potřeb obyvatel – zvýšení kvality života ve městech;
f)

výrazné uplatnění obslužných a administrativních funkcí;

g)

vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského

sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje.
ad 2) Pro tematicky vymezený IPRM město zvolí ukazatele, které
odůvodňují potřebnost intervence.

1.4.3 Komplexnost a synergie IPRM
Pro zajištění co největších synergických efektů se v rámci ROP musí zónově
zaměřený IPRM zabývat přínosem alespoň 3 ze 6 prioritních oblastí.
U tematického přístupu v ROP se IPRM musí zabývat jednou prioritní oblastí a
doplňkově se může zabývat i druhou prioritní oblastí.
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U zónově zaměřeného IPRM směrujícího do oblasti intervence 5.2 v IOP se může
IPRM zabývat pouze některou z prioritních oblastí.
Indikativní výčet aktivit prioritních oblastí IPRM:
1) Ekonomický rozvoj
a) podpora malých a středních podniků a drobných podnikatelů včetně využívání
nástrojů finančního inženýrství;
b) posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech;
c) komplexní řešení podpory inovačního podnikání a transferu technologií;
d) podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji;
e) investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských nemovitostí;
f)

podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost;

g) zvyšování kvality pracovní síly;
h) zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní
a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající
turistické cíle/památky.
2) Sociální integrace
a) boj s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností;
b) lepší zaměstnanost prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné
přípravy;
c) příprava pracovníků na ekonomiku založenou na znalostech;
d) doplnění kapacit a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů;
e) podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí;
f)

infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo
orientace;

g) infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů (zejména u mládeže);
h) tvorba systémů sociálních služeb ve městech (vazbě na komunitní plánování);
i)

budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny;

j)

opatření pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce a do
společnosti;

k) infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů.
3) Životní prostředí
a) ochrana ovzduší;
b) ochrana vod;
c) ochrana před hlukem;
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d) zvýšení kvality urbanizované krajiny;
e) doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech;
f)

individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně;

g) opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí;
h) budování systémů nakládání s odpady;
i)

využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech;

j)

optimalizace hospodaření s energiemi (snižování energetické náročnosti);

k) protipovodňová opatření;
l)

zvýšení kvality krizového řízení a prevence rizik.

4) Přitažlivá města
a) obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby;
b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství;
c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech;
d) zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb;
e) budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo
cestovní ruch;
f)

ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní
ruch.

5) Dostupnost a mobilita
a) zklidňování dopravy;
b) zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech;
c) podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší);
d) podpora ekologických a energeticky méně náročných forem dopravy;
e) budování

a

posilování

systémů

integrované

veřejné

dopravy

ve

městech

(intenzifikace a rozšiřování IDS i za hranice měst);
f)

investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské
dopravy;

g) budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride;
h) budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících
významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání);
i)

budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné
městské dopravy;

j)

napojení nových zón pro bydlení, podnikání, kulturu nebo volný čas veřejnou
dopravou;

8

Příloha č. 2

k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu

k) řešení problematiky parkování.
6) Správa věcí veřejných
„smart governance“ města a regiony;

a)

b) integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst;
c) účast občanů;
d) sítě a výměna zkušeností.

1.5 Postupy a principy přípravy a realizace IPRM
Město ustaví pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící výbor IPRM při
respektování principu partnerství. Město může zřídit též pracovní skupiny. Partnery
mohou

být

např.

orgány

krajské

samosprávy,

orgány

státní

správy,

zástupci

podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce, atd.
Potencionální partneři budou osloveni veřejnou výzvou, cestou informační kampaně nebo
jiným efektivním a transparentním způsobem.

Řízení přípravy, zpracování a realizace IPRM

Město určí subjekt (manažera) pro IPRM, který bude odpovědný za administrativní
zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM.
Na základě analýz, strategií a dalších podkladů město zpracuje IPRM (zvolí
zónu/téma, stanoví cíle IPRM a strategii k jejich dosažení, zapojí partnery, atd.).
Transparentním způsobem popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního
a komunitárního práva, město dále vybere projektové záměry/projekty, které nejlépe
naplňují strategické záměry města a priority definované v IPRM. Přitom bude město dbát
na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na

zabránění neoprávněným

ziskům a na

dosažení synergického efektu.
Město uskuteční veřejné projednání návrhu IPRM. Bude informovat o strategických
záměrech, cílech a prioritách, a oblastech aktivit a možnostech zapojení ve fázi přípravy,
zpracování a realizace IPRM.
Návrh IPRM projedná a schválí zastupitelstvo města.
9

Příloha č. 2

k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu

2. Postup při hodnocení a schvalování IPRM

2.1 Výzva k předkládání IPRM
Město předkládá IPRM ŘO ROP na základě výzvy k předkládání IPRM. IPRM v
rámci oblasti intervence 5.2 IOP předkládá město na základě výzvy ŘO IOP. Výzva
vychází z podmínek stanovených ROP, respektive IOP a metodickým pokynem IPRM.
Délku trvání výzvy stanoví ŘO ROP, respektive ŘO IOP. ŘO IOP může rozdělit výzvu k
předkládání IPRM do dvou kol.
Město může předložit jeden nebo více IPRM.

2.2 Hodnocení IPRM
2.2.1 Postup a způsob hodnocení
IPRM předkládané do ROP (resp. IOP) hodnotí hodnotící komise ŘO ROP (resp. ŘO
IOP). Tato komise je jmenována řídícím orgánem ROP (resp. ŘO IOP) a sestává se ze
zástupců za Regionální operační program (resp. IOP) a zástupců za dotčené Tématické
operační programy (případně MMR) s hlasem poradním. Členy komise za dotčené TOP
(případně MMR) jmenuje ŘO ROP (resp. ŘO IOP) na základě doporučení dotčených ŘO
TOP.
IPRM je posuzován jako celek, v této fázi nejsou posuzovány jednotlivé dílčí
projekty 1 IPRM.
IPRM je hodnoceno ze 3 hledisek:
1) posouzení formálních náležitostí;
2) posouzení přijatelnosti IPRM;
3) hodnocení kvality IPRM pomocí výběrových kriterií.

1

Dílčími projekty se rozumí individuální projekty zahrnuté do IPRM
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2.2.2 Kriteria pro hodnocení IPRM

ad 1) Posouzení formálních náležitostí IPRM
Posouzení formálních náležitostí provádí ŘO ROP, respektive ŘO IOP. Kontrolováno
je splnění zejména následujících kritérií:
a) úplnost žádosti;
b) úplnost příloh k žádosti.
V případě neúplné žádosti bude město vyzváno k provedení nápravy ve stanovené lhůtě.
Nesplnění kritérií formálních náležitostí je důvodem k odmítnutí žádosti.
ad 2) Posouzení přijatelnosti IPRM
IPRM je přijatelné pokud zejména:
a) splňuje základní podmínky pro IPRM dle kapitoly 1.4. tohoto pokynu;
b) aktivity/projektové záměry/projekty IPRM jsou svým zaměřením v souladu
s cíli dotčených oblastí podpory ROP, TOP a IOP;
c) nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat;
d) má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané město;
e) bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období
2007-2013;
f)

je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Nesplnění kritérií přijatelnosti je důvodem pro odmítnutí návrhu IPRM.
ad 3) Hodnocení kvality IPRM pomocí výběrových kritérií
Kvalita

IPRM

je

hodnocena

na

základě

výběrových

kritérií,

schválených

jednotlivými monitorovacími výbory. Výběrová kritéria jsou po schválení příslušnými
monitorovacími výbory zveřejněna, nejpozději před vyhlášením výzvy k předkládání
IPRM.
Pomocí výběrových kritérií jsou hodnoceny například následující oblasti:
a) socioekonomická analýza;
b) vymezení zóny/tématu;
c) soulad IPRM s nadřazenými dokumenty;
d) přínos aktivit IPRM do prioritních oblastí – komplexnost a synergie;
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e) harmonogram aktivit;
f)

přiměřenost výdajů k navrhovaným opatřením a cílům IPRM, zejména s
ohledem na plnění indikátorů;

g) popis administrativní kapacity (organizace a způsob řízení);
h) způsob budování partnerství;
i)

způsob výběru projektových záměrů/projektů městem;

j)

analýza rizik;

k) horizontální témata.
Na základě výsledků bodového hodnocení je sestaveno pořadí IPRM. Z důvodu
zabránění rozmělnění poskytované podpory budou podpořeny pouze nejlepší IPRM vzešlé
ze soutěže všech předložených IPRM.

2.3 Schvalování IPRM
IPRM schvaluje na návrh hodnotící komise řídící orgán příslušného ROP (Výbor
Regionální rady), v případě IPRM předkládaných v rámci oblasti intervence 5.2 IOP tak
činí ŘO IOP.

3. Realizace IPRM

3.1 Výběr a schvalování projektů městem
Město provádí výběr projektových záměrů/projektů transparentním způsobem,
popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Přitom
bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, a bránit neoprávněným
ziskům a na dosažení synergického efektu.
V případě projektových záměrů dopracuje město, případně jiní příjemci (partneři
města), tyto projektové záměry do podoby dílčích projektů
Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami
IPRM.
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3.2 Předkládání projektů do OP
Po schválení IPRM ŘO ROP, respektive ŘO IOP, pravidelně vyhlašuje výzvu
k předkládání dílčích projektů, případně vyhlásí permanentní výzvu. Na základě této
výzvy budou Řídícímu orgánu ROP, respektive ŘO IOP, předkládány dílčí projekty
naplňující IPRM. Dílčí projekty směřující do jiných prioritních os ROP, resp. IOP, budou
předkládány jako individuální projekty v rámci standardních výzev vyhlašovaných pro
tyto prioritní osy ROP, resp. IOP. Příjemci dílčích projektů mohou být pouze subjekty
definované mezi příjemci dané oblasti podpory/prioritní osy ROP, resp. IOP. Řídící orgán
ROP a TOP (včetně IOP) bude v případě dílčích projektů, předkládaných jinými příjemci
než městem – nositelem IPRM, vyžadovat potvrzení města – nositele IPRM, že projekt je
součástí a v souladu se schváleným IPRM.
Město, případně další partneři v rámci IPRM, mohou předkládat projekty zahrnuté
do IPRM rovněž do TOP, případně IOP, a to v rámci standardních výzev pro jednotlivé
oblasti podpory. Příjemci projektů v rámci TOP (včetně IOP) mohou být pouze subjekty
definované mezi příjemci dané oblasti podpory TOP (IOP). Projekty jsou hodnoceny dle
pravidel jednotlivých TOP (IOP).
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním zásadám pro
přípravu, schvalování a hodnocení IPRM, získávají projekty bonifikaci ve výši 10%.
Projekty v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP, které projdou formální
kontrolou a kontrolou přijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení,
budou schváleny.

3.3 Realizace IPRM /projektů zahrnutých v IPRM
Město a další předkladatelé dílčích projektů připravují a realizují dílčí projekty v
souladu s harmonogramem stanoveným v IPRM. Město s využitím řídící struktury IPRM a
manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo cílů
IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi
projekty.
ŘO jednotlivých OP standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování
jednotlivých projektů a na základě prokázaných výdajů poskytuje platby příjemcům
dílčích projektů.
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4. Monitorování realizace IPRM
4.1 Předkládání monitorovacích zpráv městem
Město

s využitím

řídící

struktury

IPRM

a

manažera

IPRM

provádí

monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje
celkový kontext IPRM a může navrhovat změny ve schváleném IPRM.
Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace
IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci
města a regionu.
Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění
podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu.
Dále bude obsahovat jednotlivými ŘO odsouhlasené monitorovací zprávy dílčích projektů.
Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu
v rámci města a regionu může město v monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM.
Zprávu schvaluje zastupitelstvo města.
Město zprávu předkládá příslušnému ŘO ROP, respektive ŘO IOP, ŘO TOP.

4.2 Hodnocení monitorovacích zpráv ŘO OP
ŘO ROP, respektive ŘO IOP, popř. v součinnosti s ŘO relevantních OP, do kterých
směřují projekty z IPRM, provádí hodnocení realizace IPRM.
V případě neuspokojivého průběhu realizace IPRM příslušný ŘO podá zprávu
ostatním ŘO a může pozastavit příjem dalších projektů příslušného IPRM, či financování
stávajících projektů, dokud město nesjedná nápravu nebo nenavrhne odpovídající řešení,
zajišťující dosažení cílů IPRM a příslušných dílčích projektů.
Město může navrhnout

změny IPRM, pokud jsou v souladu s podmínkami a

zajišťují dosažení cílů IPRM.
Změny podléhají schválení ŘO ROP, respektive ŘO IOP, případně ve spolupráci s
ŘO TOP.
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5. Přechodná a závěrečná ustanovení
MMR koordinuje v dohodě s ŘO dotčených OP systém výběrových kritérií pro
hodnocení IPRM. V případě, že z projednání tohoto metodického pokynu s EK vyplyne
změna, MMR ve spolupráci ŘO dotčených OP vydá dodatek k tomuto metodickému
pokynu.
Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne

. června 2008

Jiří Čunek
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
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