Metodický pokyn č. 101
Pravidla pro projekty dokončující realizaci v roce 2015 (2016)

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. 101, kterým se
stanovují pravidla pro projekty realizované ve II. pol. roku 2015, popř. v roce 2016.
Způsobilost výdajů
Všechny způsobilé výdaje musí být uhrazeny dodavatelům do 31. 12. 2015. Výdaj je
považován za uhrazený dnem, kdy je platba odepsána z účtu příjemce dotace. Výdaje
uhrazené po 31. 12. 2015 jsou nezpůsobilé.
V případě modifikovaných plateb je příjemce povinen vrátit Regionální radě dotaci
poskytnutou na výdaje, které nebudou uhrazeny dodavatelům do 31. 12. 2015.
Projekty dokončující realizaci v roce 2016 (nevztahuje se na Výzvu č. 90A)
Ve výjimečných případech, kdy z objektivních důvodů nelze dokončit projekt do konce roku
2015, lze schválit ukončení projektu v průběhu roku 2016. Veškeré platby spojené
s projektem uhrazené (odepsané z účtu příjemce) v roce 2016 jsou nezpůsobilými výdaji a
příjemce je hradí z vlastních (nebo jiných národních) zdrojů.
V případě, kdy projekt nebude ukončen do 30. 1. 2016 (nebude předložena závěrečná žádost o
platbu a závěrečná monitorovací zpráva), předloží příjemce nejpozději do 30. 1. 2016
průběžnou Žádost o platbu, obsahující způsobilé výdaje, uhrazené do 31. 12. 2015 a
aktualizaci rozpočtu, spočívající mimo jiné v přesunu původně způsobilých výdajů
neuhrazených do 31. 12. 2015 do nezpůsobilých výdajů. Pro tyto případy neplatí pravidlo
pouze jedné žádosti o platbu, jak je uvedeno v některých výzvách.
Prodloužení délky ukončení projektu do roku 2016 se považuje za podstatnou změnu, která
vyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. V tomto smyslu Metodický
pokyn č. 101 mění kap. č. IV.2 – „Změny v průběhu realizace projektu“ Pokynů pro žadatele
a příjemce.
Nedokončení projektu do 31. 12. 2016 bude mít za následek výpověď Smlouvy o poskytnutí
dotace ze strany poskytovatele dotace včetně vrácení dosud poskytnuté dotace.
Metodický pokyn č. 101 byl schválen Výborem Regionální rady dne 6. 10. 2015 usnesením č.
05-20/2015/VRRSČ s platností od 7. 10. 2015.

