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VERZE 1 



 
 

Vyjádření řídicího výboru metropolitní oblasti / aglomerace o souladu/nesouladu1 
projektového záměru s integrovanou územní strategií 

 
 
Řídicí výbor metropolitní oblasti / aglomerace (dále jen „ŘV MO/A“) název nositele na svém 
jednání dne /DD.MM.RRRR/ konstatoval, že níže uvedený projektový záměr je 
v souladu/není v souladu2 s integrovanou územní strategií název nositele, opatřením 
programového rámce IROP č. xy, název opatření. 
 
 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU  

TYP PROJEKTU   

NÁZEV PŘEDKLADATELE 
PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY ŘÍDICÍHO 
ORGÁNU IROP 

38. výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
(ITI) – SC 4.2 (MRR, PR) 

KATEGORIE REGIONU  

ČÍSLO INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ 
STRATEGIE  

 

ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ 
PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP  

 

PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ 
PODPORA Z EFRR V CZK 

 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V CZK  

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ 
PROJEKTU 

Uvést všechny relevantní indikátory a 
jejich cílové hodnoty  

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A 
UKONČENÍ PROJEKTU 

MM/RRRR – MM/RRRR 

PŘEDPOKLÁDANÝ (NEJZAZŠÍ) TERMÍN 
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU DO 
VÝZVY ŘO IROP  

POZN.: NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI JE SOUČASNĚ I KONEČNÝM 
DATEM PLATNOSTI VYJÁDŘENÍ 
ŘÍDICÍHO VÝBORU. 

DD/MM/RRRR 

Projektový záměr byl předložen na základě vyzvání nositele k zařazení projektu na seznam 
strategických projektů / výzvy nositele k předkládání projektových záměrů3 č. xy, název 
výzvy pro výzvu ŘO IROP č. 38 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (ITI) – SC 4.2 (MRR, PR). Projektový 
záměr byl projednán v ŘV MO/A. 

                                                           
1
 Nehodící se odstraňte – ponechte tu variantu, která odpovídá výsledku hodnocení projektového záměru. 

2
 Nehodící se odstraňte – ponechte tu variantu, která odpovídá výsledku hodnocení projektového záměru. 

3
 Nehodící se odstraňte – ponechte pouze variantu, která odpovídá zvolenému postupu nositele ITI. 



 

 

Vyjádření ŘV MO/A: 

Projektový záměr je/není4 doporučen ŘV MO/A k realizaci v rámci integrované územní 
strategie název nositele, opatření programového rámce IROP č. xy, název opatření. 

Odůvodnění 

ŘV MO/A posoudil soulad projektového záměru s integrovanou územní strategií název 
nositele, programovým rámcem IROP a jeho přílohami dle stanovených kritérií a konstatuje:  

Projektový záměr5  

a) je v souladu s integrovanou územní strategií. 

b) je v souladu s věcným zaměřením integrované územní strategie, ale převyšuje 
alokaci na dané opatření a není možné vydat vyjádření o souladu s integrovanou 
územní strategií. 

c) není v souladu s integrovanou územní strategií. 

 
 
 
 
V ……………………….. dne ………………………… 
 

            
…………………………………………… 

                                                             Předseda ŘV MO/A (pověřený manažer ISg) 
 

 
 
 
Příloha: 
  
Projektový záměr (ve znění předloženém na ŘV MO/A) 
  
 
 
 

 

 

                                                           
4
 Nehodící se odstraňte. 

5
 Vyberte platnou variantu a doplňte případně komentář. 


