Metodický pokyn č. 103

Aktualizace výzev - pořízení vozidel
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. 103,
kterým se aktualizují níže uvedené výzvy:
- kontinuální výzva č. 70, 87
- průběžná výzva č. 91, 91a
Změna textu výzev napravuje nesoulad mezi texty výzev a textem notifikace N 410/2008 –
Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu, resp. N 411/2008 – Pořízení a obnova
vozidel pro regionální dopravu.
Vzhledem k tomu, že text notifikace upravuje povinnosti příjemce dotace po delší období, než
je období udržitelnosti projektu, a to na dobu životnosti pořízených vozidel, vztahuje se tento
Metodický pokyn zpětně také na projekty s již ukončenou dobou udržitelnosti.
Výzva č. 70 a č. 87
V bodě č. 8 textu výzvy – „V souvislosti se službami poskytovanými v rámci smlouvy o
závazku veřejné služby je příjemce dotace povinen zajistit u vozidel pořízených díky dotaci
proběh v minimálním rozsahu 30 000 km v období kalendářního roku.“ se doplňuje „po dobu
životnosti vozidla“.
Celý text tedy bude znít: „V souvislosti se službami poskytovanými v rámci smlouvy o
závazku veřejné služby je příjemce dotace povinen zajistit u vozidel pořízených díky dotaci
proběh v minimálním rozsahu 30 000 km v období kalendářního roku po dobu životnosti
vozidla.“
Výzva č. 91 a 91a
Bod č. 17 textu výzvy se rozděluje na dvě části – A) a B). Původní text uvedený v bodě 17
textu výzvy zůstává nezměněn jako část B).
Část A) se doplňuje takto:
Pro projekty podané v rámci aktivity Obnova vozového parku městské veřejné dopravy jsou
stanoveny tyto podmínky:
 Všechna nová vozidla musí mít dlouhodobé perspektivní využití a investiční náklady
musí být omezeny na minimum nezbytné pro pořízení vozidel.

Metodický pokyn č. 26

Příloha č. 1

 Investiční dotace se vyplácejí v podobě přímých nevratných investičních příspěvků.
Náhrady vyplácené příjemcům v rámci jiných náhrad za veřejné služby se vypočítávají
tak, aby nezahrnovaly investiční dotace. Tím bude zajištěno, že nedojde ke dvojímu
započítání. Příspěvky zejména vyrovnávají tu část náhrady, která souvisí s náklady na
odpisy. Tato část každoročně představuje částku odpisů vynásobenou mírou podpory.
 V souvislosti se službami poskytovanými v rámci smlouvy o závazku veřejné služby
je příjemce dotace povinen zajistit u vozidel pořízených díky dotaci proběh v
minimálním rozsahu 30 000 km v období kalendářního roku po dobu životnosti
vozidla.
 Příjemce musí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR)
oznámit nejpozději do 31. března následujícího roku, že podmínky týkající se
minimální délky proběhu v příslušném kalendářním roce byly splněny. Pokud
příjemce informuje (ÚRR) do 31. března následujícího roku, že uvedené podmínky
splněny nebyly a neposkytne řádné vysvětlení, nebo pokud ÚRR zjistí, že podmínky
splněny nebyly, odečtou se od dotace následně částky v souladu se smlouvou
podepsanou s ÚRR.

Aktualizace výzev č. 70, 87, 91 a 91a na základě Metodického pokynu č. 103 je platná
následující den po schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,
který je uvedený níže.
Metodický pokyn č. 103 byl schválen Výborem Regionální rady dne 6. 10. 2016 usnesením
č. 10-24/2016/VRRSČ s platností od 7. 10. 2015.

