Metodický pokyn č. 26 ve znění dodatku č. 2
Pravidla pro posuzování změn projektu
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s
Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Dodatek č. 1 Metodického pokynu č.
26, kterým upravuje pravidla posuzování změn v rozpočtu v průběhu realizace projektů pro
výzvy č. 1 – 67, č. 91 – 95 a č. 91a – 93a.
V rámci změn projektu není možné přesouvat finanční prostředky mezi hlavními položkami
rozpočtu (např. z položky 01.03 do položky 01.04) a to nehledě na výši přesouvaných
prostředků. V případě, že se celková částka hlavní položky v průběhu realizace sníží oproti
ceně uvedené v rozpočtu projektu, nelze v rámci této hlavní položky hradit dodatečné výdaje.
Z uvedených pravidel jsou vyjmuty případy, kdy jsou dodatečné výdaje vyvolány v důsledku
objektivně nepředvídatelných skutečností a jsou nezbytné pro realizaci projektu. Při splnění
všech dalších pravidel ROP (pravidla způsobilosti, pravidla zadávání zakázek) je v uvedených
případech možné tyto dodatečné výdaje uhradit a je možné přesouvat finanční prostředky
mezi hlavními položkami rozpočtu (přesun prostředků v rozpočtu mezi hlavními položkami
rozpočtu, při kterých dojde ke změně těchto položek je limitován 25 % z jejich původní výše).
Přesuny mezi hlavními položkami budou rovněž akceptovány v případech, kdy se bude jednat
o přeřazení výdaje v rámci hlavních položek v rozpočtu přiloženém ke smlouvě o dotaci za
předpokladu, že nedojde ke změně názvu, výše a obsahu tohoto výdaje. Příjemce tuto změnu
oznámí prostřednictvím „Oznámení příjemce o změnách projektu“. Finanční (projektový)
manažer ORPP tuto změnu schválí, pokud není v rozporu s jinými pravidly ROP SČ (např.
nedojde ke změně určení/obsahu výdaje, překročení původní výše výdaje, nebo stanovených
limitů).
Upravená pravidla pro posuzování změn projektu platí pro výzvy č. 1 – 67, č. 91 – 95 a č. 91a
– 93a. Zároveň budou pravidla reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro
následující výzvy.

Dodatek č. 2 metodického pokynu č. 26 byl schválen Výborem Regionální rady dne
18.06.2012 usnesením č. 19-26/2012/VRRSČ s platností od 19.06.2012.

