Metodický pokyn č. 41
Pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č. 1 – 64 a
91a – 93a
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s
Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 41, kterým
upravuje pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu pro výzvy č. 1 – 64 a
91a – 93a.
S ohledem na snížení administrativní náročnosti ROP Střední Čechy a urychlení proplácení
Zjednodušených žádostí o platbu (ŽoP) se stanovuje minimální objem způsobilých výdajů
(dále jen „ZV“) pro předložení v rámci jedné ŽoP ve výši 1 000 000 Kč pro projekty
s celkovými ZV do 10 000 000 Kč a 2 000 000 Kč pro projekty s celkovými ZV 10 000 000
Kč a více. Projekty, které nedosahují hranice 1 000 000 Kč celkových ZV, nemohou být
rozděleny na více finančních fází a podává se u nich jediná Zjednodušená žádost o platbu.
Finanční plán projektu musí splňovat uvedené podmínky a při jeho nastavování je třeba vzít
v úvahu, že způsobilé náklady se mohou v průběhu realizace projektu snížit (např.
provedením zadávacího řízení nebo uplatněním finanční korekce). Příjemcům se proto
doporučuje neplánovat ŽoP přesně ve výši uvedených limitů, ale nechat si určitou rezervu.
ŽoP nedosahující požadované výše ZV nemůže být proplacena (vyjma závěrečné ŽoP).
Opatření se týká všech projektů, u kterých nebyla do dne platnosti tohoto Metodického
pokynu uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
Upravená pravidla jsou uvedena v přílohách č. 1 a 2, schválením metodického pokynu se
stávají součástí Pokynů pro žadatele pro danou výzvu. Upravená pravidla budou zároveň
reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro následující výzvy.

Metodický pokyn č. 41 byl schválen Výborem Regionální rady dne 2. května 2011 usnesením
č. 10-21/2011/VRRSČ s platností od 3. května 2011

Metodický pokyn č. 41

Přílohy

Příloha č. 1: Definice pojmů
Finanční fáze
Časové období, ke kterému se váže monitorovací zpráva a Zjednodušená žádost o platbu. Finanční fáze nemusí
být navázána na ukončení jednotlivých technických fází (etap) projektu; jsou definované ve finančním plánu
projektu. Projekt nemusí být rozdělen na finanční fáze, v tom případě příjemce předkládá jednu Zjednodušenou
žádost o platbu (a monitorovací zprávu) až po ukončení realizace projektu. Finanční fáze (resp. finanční plán)
musí splňovat podmínky pro výši způsobilých výdajů připadajících na jednu Zjednodušenou žádost o platbu (viz
kapitola IV. 4. 1 - Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu.

Příloha č. 2: Kapitola IV. 4. 1 - Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu
IV.4.1 Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu
Předložení Zjednodušené žádosti o platbu příjemcem vychází vždy z finančního plánu, který je součástí Smlouvy
o poskytnutí dotace. Finanční plán musí být nastaven tak, aby Zjednodušené žádosti o platbu dosahovaly vždy
minimální výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč pro projekty s celkovými způsobilými výdaji do 10 000 000
Kč a 2 000 000 Kč pro projekty s celkovými způsobilými výdaji 10 000 000 Kč a více. Zjednodušenou žádost o
platbu, která nedosáhne dané výše způsobilých výdajů nelze proplatit (vyjma závěrečné ŽoP). Projekty, které
nedosahují hranice 1 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů, nemohou být rozděleny na více finančních fází
a podává se u nich jediná Zjednodušená žádost o platbu ve výši celkových způsobilých výdajů.
U P O ZO R N Ě N Í
Finanční plán musí být nastaven tak, aby Zjednodušené žádosti o platbu dosahovaly vždy minimální výše
způsobilých výdajů určené podle velikosti projektu (celkových způsobilých výdajů). Doporučujeme
nastavit vyšší částku než výši limitu, neboť způsobilé výdaje se během realizace projektu mohou snížit
(např. provedením zadávacího řízení nebo uplatněním finanční korekce). ŽoP nedosahující požadované
výše ZV nemůže být proplacena (vyjma závěrečné ŽoP). K elektronické verzi Pokynů pro žadatele a
příjemce je přiložen samostatný soubor („Finanční plán - výpočet limitu žop“) usnadňující nastavení
finančního plánu.

Příjemce předkládá Zjednodušenou žádost o platbu po ukončení finanční fáze. Zjednodušenou žádost o platbu
předkládá příjemce nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a to maximálně jedenkrát za každé tři
měsíce realizace projektu. Toto rozmezí není možné porušit ani v případě závěrečné Zjedodušené žádosti o
platbu.
V průběhu realizace projektu může být proplaceno maximálně 85 % výše podpory, zbývajících 15 % je
proplaceno až při poslední Zjednodušené žádosti o platbu (tj. po ukončení poslední finanční fáze projektu).
Příjemce předkládá Zjednodušenou žádost o platbu nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení finanční fáze
projektu. Závěrečnou zjednodušenou žádost o platbu předkládá příjemce nejpozději do 60 dnů po ukončení
(fyzické) realizace projektu.

