Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 7 k Metodickému pokynu monitorování
implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice
v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů
v programovém období 2014-2020, ve věci zvláštního postupu administrace Zprávy o realizaci
fondu fondů v MS2014+ v případě, kdy správcem fondu fondů je Evropský investiční fond

Popis situace
Verze 2 Metodického pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období
2014 – 2020 (dále jen „MP monitorování“), který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v
programovém období 2014-2020, stanovuje způsob administrace Zprávy o realizaci fondu fondů
(ZoR FF). ZoR FF dle MP monitorování správce FF administruje v MS2014+ a předkládá čtvrtletně
řídicímu orgánu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uzavřelo dohodu o financování s Evropským investičním
fondem (EIF) pro realizaci FF rizikového kapitálu. EIF nicméně z důvodu interních postupů pro
reportování nebude vůbec vstupovat do MS2014+ a pro MPO bude reportovat jednou za půl roku. Po
dohodě mezi MMR-NOK, MF-PCO a MPO bude ZoR FF v MS2014+ administrovat přímo MPO na
základě údajů poskytnutých od EIF. Frekvence zpracování ZoR FF bude v tomto případě pololetní.
Toto metodické stanovisko je vydáváno pouze pro tento případ, kdy pro MPO realizuje EIF fond fondů
rizikového kapitálu.
Metodické stanovisko
V kapitole 11.3 Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů se níže uvedený text upravuje
následovně:
Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů (dále ZoR FN / FF) je zpracovávána správcem
finančního nástroje (dále FN), resp. správcem fondu fondů (dále FF), pokud je implementován model
finančního nástroje se zapojením fondu fondů. Pokud je správcem FF Evropský investiční fond
(EIF), ZoR FF zpracovává v MS2014+ řídicí orgán na základě údajů od EIF. Povinnost zpracovávat
tuto zprávu je zakotvena v MP finanční toky 2014–2020.
…
ZoR FN / FF předkládá příjemce – správce FN / FF za uplynulé čtvrtletí. První ZoR FN / FF se
předkládá za to čtvrtletí, ve kterém byl uzavřen právní akt o poskytnutí / převodu podpory mezi ŘO a
správcem FN / FF. Tato frekvence je nastavena za účelem pravidelného poskytování údajů o realizaci
finančního nástroje / fondu fondů a pod ním realizovaných finančních nástrojů, zajištění aktuálních
informací o stavu a pokroku těchto operací a včasné identifikace případných problémů v dosahování
finančních a věcných cílů, které mohou mít zásadní vliv na plnění cílů na úrovni programu / prioritní
osy, a také ve vazbě na zpracovávání Výroční zprávy o implementaci finančního nástroje. Pokud je
správcem FF Evropský investiční fond (EIF), ZoR FF je předkládána za uplynulé pololetí a první
ZoR FF se předkládá za pololetí, ve kterém byl uzavřen právní akt o poskytnutí / převodu
podpory mezi ŘO a EIF.

Další postup
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu monitorování implementace
Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020,
který je přílohou č. 18 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/20142020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-monitorovani-implementace
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Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní
rozvoj s okamžitou účinností (23. 7. 2018).
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