Metodický pokyn č. 97

Povinnost příjemců oznamovat změny rozpočtu 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 Metodický pokyn č. 97,
kterým se stanovuje příjemcům povinnost oznamovat změny v rozpočtu projektu.
Metodický pokyn č. 97 se vztahuje na výzvy č. 1 – 70, 76, 81, 84, 86, 87, 93, 93A, 94,96 a
97.
Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory
z výběrových řízení, méněpráce apod. Za tímto účelem příjemce v termínu od platnosti tohoto
metodického pokynu do 31.1.2015 předloží příslušnému finančnímu manažerovi Oddělení
realizace projektů a plateb (ORPP) formou monitorovací zprávy (monitorovacího hlášení)
aktuální rozpočet projektu. Pokud v tomto období nebude předkládána monitorovací zpráva
(monitorovacího hlášení) provede příjemce aktualizaci formou Oznámení o změně projektu.
Příjemce informuje finančního manažera ORPP i v případě, že v termínu do 31.1.2015
nedošlo k žádné změně aktuálního rozpočtu projektu.
Finanční manažer ORPP provede na základě doloženého aktuálního rozpočtu projektu
aktualizaci rozpočtu v IS Monit. Příjemce může v rámci této aktualizace rozpočtu požádat
současně o jeho úpravu spočívající např. ve využití dosažených úspor na dodatečné výdaje.
Tyto úpravy budou posuzovány v souladu s platnými pravidly pro změny v projektu.
Po aktualizaci rozpočtu v IS Monit již nebude možné schválit dodatečné změny nad rámec
takto upraveného rozpočtu.
Po provedení aktualizace rozpočtu je příjemce povinen co nejrychleji aplikovat případné další
změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce apod., a to do
30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem), a to formou
Oznámení o změně nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, nebo hlášení
o pokroku. Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro neschválení
následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů
apod.).
Mimo výše uvedené případy nebudou žádosti o schválení dodatečných výdajů v době od
platnosti tohoto metodického pokynu akceptovány. Nelze rovněž schvalovat změny rozpočtu
nad rámec výše celkových způsobilých výdajů v aktuálním rozpočtu.

Metodický pokyn č. 97

Metodický pokyn č. 97 byl schválen Výborem Regionální rady dne 17. 12. 2014 usnesením
č. 08-15/2014/VRRSČ s platností od 18. 12. 2014.

