Metodický pokyn č. 57

Úprava podmínek vedení zvláštního bankovního účtu projektů
spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy

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. 57, kterým upravuje pravidla pro vedení zvláštního bankovního účtu projektů
spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy.
Metodický pokyn č. 57, s ohledem na možnost využití financování modifikovaným
systémem, upravuje dobu, po kterou je příjemce povinnen vést zvláštní bankovní účet.
Účet musí existovat až do vyplacení závěrečné platby, popř. až do vypořádání všech
plateb za dodávky, služby nebo stavební práce dodavatelům nebo smluvním
partnerům. Aktualizovaný text Příručky pro žadatele a příjemce je uveden v příloze č.
1 tohoto pokynu.
Upravená pravidla pro vedení zvláštního bankovního účtu projektu platí pro všechny
výzvy ode dne platnosti tohoto pokynu.

Metodický pokyn č. 57 byl schválen Výborem Regionální rady dne 18. 6. 2012
usnesením č. 15-26/2012/VRRSČ s platností od 19. 6. 2012.

Příloha č. 1:

Příjemce má povinnost zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet projektu za účelem zajištění transparentnosti
plateb prováděných v souvislosti s projektem. Účet musí sloužit pouze pro finanční operace související
s projektem, na účtu budou zachyceny platby dodavatelům (způsobilé výdaje projektu) a příjem dotace
z programu. Pokud je příjemcem kraj, zřizuje zvláštní bankovní účet či podúčet pro jednotlivé prioritní osy (tj.
pro projekty v rámci jedné prioritní osy je veden jeden účet/podúčet).
Tento účet je žadatel povinen vést od data registrace projektu1, resp. data přijatelnosti projektu u projektů
zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, resp. od realizace první platby
související s projektem, pokud tato varianta nastane později. Účet musí existovat až do vyplacení závěrečné
platby od Řídícího orgánu, případně do vypořádání všech plateb za dodávky, služby nebo stavební práce
dodavatelům či smluvním partnerům spojených s realizací projektu.
Přípustný je také další účet pro projekt, pokud je financování projektu nebo jeho části zajištěno pomocí úvěru. I
na tomto účtu je příjemce povinen dodržet transparentnost plateb. V případě, že má příjemce zřízen úvěrový účet
pro uvedený projekt již před podpisem Smlouvy, je nutné doložit doklad o zřízení úvěrového účtu a uvést tento
úvěrový účet ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že příjemce zřídí úvěrový účet až po podpisu Smlouvy,
je třeba, aby příjemce tuto změnu oznámil podle pravidel uvedených v kapitole IV. 2 Pokynů pro žadatele a
příjemce. Tato změna bude posuzována jako nepodstatná bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě. I v případě
úvěrového účtu je však nutné mít zřízený zvláštní bankovní účet pro projekt, na který bude žadateli vyplacena
dotace.
Pokud dojde ke změně zvláštního bankovního účtu v průběhu realizace projektu, je třeba, aby příjemce tuto
změnu oznámil podle pravidel uvedených v kapitole IV. 2 Pokynů pro žadatele a příjemce (Změny v průběhu
realizace projektu). V takovém případě je rovněž nutné, aby příjemce zůstatek na původním účtu vztahující se
k projektu (zejména příjmy projektu a již proplacená část dotace) převedl na účet nový.
V případě, že je příjemcem dotace příspěvková organizace, bude dotace vyplacena na účet zřizovatele. Platbu
provede poskytovatel na bankovní účet zřizovatele příjemce. Bez zbytečného odkladu po odeslání příslušné
částky dotace poskytovatel sdělí příjemci a jeho zřizovateli elektronicky, kdy a v jaké výši zaslal částku dotace
na bankovní účet zřizovatele příjemce. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušná částka dotace byla
z bankovního účtu zřizovatele připsána na zvláštní bankovní účet projektu.

1

Výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci
projektu, jejichž úhrada proběhla z běžného účtu před datem registrace projektu, musí být zpětně refundovány ze zvláštního účtu po jeho
založení

