
 
 

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 14 Metodiky 
řízení programů v programovém období 2014–2020, ve věci synergických výzev. 

Popis situace 

Verze 4 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 
2014–2020 (dále MP ŘVHP), který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 
2014–2020 (dále jen Metodika), stanovuje, že „Řídicí orgány vyhlašují synergické výzvy (průběžné 
nebo kolové) zacílené na synergické projekty.“ 

Tato úprava jednoznačně neumožňuje stav, kdy lze do synergických výzev předkládat jiné než 
synergické projekty. Synergické projekty jsou definovány ve Slovníčku pojmů užívaných v prostředí 
ESI fondů (dále jen Slovníček pojmů), který je přílohou č. 2  Metodiky. Vzhledem k faktu, že příliš 
restriktivní výklad definice synergie by mohl působit jako překážka efektivní implementace projektů, 
které dosahují synergického efektu, je tímto stanoviskem dána možnost předložit do synergické výzvy 
i projekty nesynergické. Zároveň jsou vymezeny podmínky, kdy je možné tyto projekty v rámci 
synergických výzev předkládat. 

Cílem synergických výzev je podpora takových projektů, jejichž realizace má potenciál přinést vyšší 
efekt při vzájemném působení s jiným/i projektem/projekty. Je proto vhodné, aby řídicí orgány 
vytvářely prostředí k tomu, aby takovéto projekty byly plánovány a bylo možné je realizovat. 

Při přípravě výzev je důležitá spolupráce konkrétních řídicích orgánů zejména při  plánování 
harmonogramu, věcného zaměření a podmínek jednotlivých výzev tak, aby projekty přecházející 
z realizace v rámci jedné výzvy nenarážely na administrativní překážky u realizace druhé části, tj. 
v navazující výzvě.  

Synergický projekt je chápán dle definice synergie  ve Slovníčku pojmů jako projekt, jehož současné 
nebo bezprostředně návazné působení s jiným synergickým projektem má potenciál přinést vyšší 
efekt z jeho realizace než by byl součet efektů každého projektu realizovaného odděleně. Synergie 
jsou v MS2014+ vykazovány u  programů spolufinancovaných z ESI fondů. Vazby mezi programy 
spolufinancovanými z ESI fondů a ostatními programy (unijními nebo národními) jsou vykazovány jako 
komplementární.  

Řídicí dokumentace programu nebo výzvy musí obsahovat buď informace o synergické výzvě, 
na  kterou daná výzva navazuje nebo předpokládané synergické intervenci, které budou na danou 
výzvu navazovat. Do synergické výzvy je možné předložit i nesynergické projekty. V dokumentaci 
k  výzvě musejí být popsány konkrétní podmínky, za jakých mohou být projekty, které nenaplňují 
definici synergie, v rámci dané výzvy předkládány, např. projekt již jednu část (zrcadlový projekt) má 
realizovánu nebo ji návazně bude realizovat z jiných zdrojů než z ESI fondů. Tyto projekty mohou být 
implementovány jako synergické (se synergickým potenciálem).  Pokud nebude synergický projekt 
v budoucnu propojen, navázán a realizován na synergický projekt z ESI fondů, bude mu ve fázi 
ukončení projektu na základě vyhodnocení informace o plnění synergie v Závěrečné ZoR/ZoU 
projektu odejmut atribut „synergický“ a dále bude vykazován jako individuální nesynergický. 

Žadatel je povinen v žádosti o podporu popsat, zda realizoval / plánuje realizovat synergii v rámci ESI 
fondů a co má být předmětem realizace projektu, případně zda navazující / předcházející aktivity bude 
realizovat/realizoval z jiných zdrojů a proč. Příjemce vykazuje informace o plnění/neplnění synergie 
v Závěrečně ZoR projektu a ZoU projektu.  

ŘO předem nastaví podmínky pro případy, kdy v průběhu realizace synergických projektů bude 
zjištěno, že některá z částí synergie (počáteční nebo návazný projekt) nebude realizována. 
U synergických výzev budou hodnoticí kritéria zahrnovat také kritéria zaměřená na synergie. 
V počáteční výzvě je vhodné zhodnotit např. proveditelnost popsané synergické vazby, resp. zda má 
daný projekt skutečně potenciál být synergický s navazující aktivitou. Navazující aktivita je popsána 



 
v žádosti o podporu, přičemž tato navazující část může být financována z ESI fondů nebo ostatních 
zdrojů. V navazující výzvě je vhodné hodnotit již skutečnou návaznost mezi počátečním a návazným 
projektem (tj. zda budou oba projekty fakticky vzájemně působit, nebo zda jde jenom o  formální 
provázání). 

Metodické stanovisko 

V MP ŘVHP kapitole 5.1.4 Specifické výzvy, část k Synergickým výzvám, se věta „Řídicí orgány 
vyhlašují synergické výzvy (průběžné nebo kolové) zacílené na synergické projekty.“ nahrazuje tímto 
textem: „Řídicí orgány vyhlašují synergické výzvy (průběžné nebo kolové) zaměřené na synergické 
projekty. Kromě synergických projektů lze do takovéto výzvy předkládat i nesynergické projekty, 
podmínky pro jejich předložení a realizaci budou jasně specifikovány v řídící dokumentaci programu, 
ve výzvě a v pravidlech pro žadatele/příjemce“. 
 

Další postup 

Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu pro řízení výzev, hodnocení  
a výběr projektů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů 
v programovém období 2014–2020, promítnuty při nejbližší aktualizaci. 
 
Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-
projektu 

 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní rozvoj 
a vstupuje v účinnost 1. 10. 2016.  
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