Metodický pokyn č. 38

Změna výzvy č. 56 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje,
oblast podpory č. 2.3, na výzvu kontinuální
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. 38, kterým se výzva č. 56
mění na kontinuální. Příjemcem podpory v rámci této výzvy je Středočeský kraj a organizace jím
zřizované nebo zakládané.
Výbor regionální rady rozhodl o změně podmínek výzvy č. 56 takto:
1) Konečné datum způsobilosti
Poslední Zjednodušenou žádost o platbu může příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních
dnů od ukončení realizace projektu, přičemž datum podání Zjednodušené žádosti o platbu
nesmí být pozdější než 30. 6. 2014 (bod 10 textu výzvy - Způsobilé výdaje).
2) Doba trvání projektu
Poslední Zjednodušenou žádost o platbu může příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních
dnů od ukončení realizace projektu, přičemž datum podání Žádosti o platbu nesmí být
pozdější než 30. 6. 2014 (bod 12 textu výzvy – Doba trvání projektu).
3) Kritéria pro poskytnutí podpory
K podpoře budou vybrány projekty, které splní kritéria přijatelnosti i formálních náležitostí a
dosáhnou minimální bodové hranice. Počet podpořených projektů pak bude limitován výši
alokace na danou výzvu. Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze IV. Pokynů pro žadatele a
příjemce (bod 13 textu výzvy – Kritéria pro poskytnutí podpory).
4) Termíny výzvy
Příjem žádostí do: 31. 12. 2012 do 12,00 hodin.
Výzva může být ukončena dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace. Všechny žádosti podávané
mimo stanovený termín nebudou převzaty (bod 15 textu výzvy – Termíny výzvy).
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5) Další informace
Žádosti jsou předkládány žadatelem osobně v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy, Karlovo nám. 313/8, Praha 2, PSČ: 120 00, oddělení Administrace projektů.
Pracovníci oddělení Administrace projektů žadateli poskytnou další informace k výzvě.
Kontaktní osoby:


Ing. Ivana Bernatová, tel.: 222 749 743, e-mail: bernatova@ropsc.cz,



Ing. Miroslav Pivrnec, tel.: 222 749 744, e-mail: pivrnec@ropsc.cz.

Detailní informace jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce, které jsou k dispozici na
www.ropstrednicechy.cz (bod 17 textu výzvy – Další informace).

V souvislosti se změnou výzvy na výzvu kontinuální se upravují rovněž pravidla pro výběr
projektů (Pokyny pro žadatele a příjemce – kapitola III Výběr projektů, Smlouva o poskytnutí
dotace). Aby projekty získali podporu z ROP Střední Čechy, musí (kromě splnění podmínek
přijatelnosti a formálních náležitostí) překročit v rámci věcného hodnocení minimální
bodovou hranici. Hodnocení projektů probíhá průběžně, projekty jsou schváleny
k financování na nejbližším zasedání Výboru Regionální rady (VRR). Lhůta pro hodnocení
projektů začíná běžet od data registrace projektu, v případě projektů, které byly
zaregistrovány před datem platnosti metodického pokynu, se lhůta počítá ode dne platnosti
metodického pokynu. Dále jsou v kapitole III zapracovány změny, které nastaly v procesu
administrace projektů v době od vyhlášení výzvy do doby vydání tohoto metodického
pokynu. Uvedená pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 metodického pokynu.
MP č. 38 rovněž ruší povinnou část 16 DIŽ (Fotodokumentace)

Metodický pokyn č. 38 byl schválen Výborem Regionální rady dne 14. března 2011 usnesením č. 02PP03/2011/VRRSČ s platností od 15. března 2011.
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Příloha č. 1

III.
Výběr projektů probíhá na základě posuzování Žádosti o poskytnutí dotace (vč. jejích příloh) podle souboru
výběrových kritérií. Výběrová kritéria jsou stanovena pro každou oblast podpory a naleznete je v příloze č. IV
Pokynů.
Žadatel může průběžně sledovat stav administrace svého projektu ve svém kontě prostřednictvím webové
aplikace BENEFIT7. Přehled jednotlivých stavů je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz v sekci Webová žádost
BENEFIT7.

Po otevření obálky (balíku) s Žádostí a jejím přílohami a založení složek projektu provádějí pracovníci OAP
kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. V posledních 10 pracovních dnech před termínem ukončení výzvy
(tj. před termínem, dokdy je možné odevzdat Žádost o poskytnutí dotace) může vedoucí OAP rozhodnout o tom,
že k otvírání obálek, založení složek projektu a zahájení kontroly přijatelnosti přistoupí projektoví specialisté až
po skončení dané výzvy.
Kontrola probíhá v pořadí kontrola přijatelnosti – kontrola formálních náležitostí, přičemž pořadí je možné
zaměnit v případě, že nebude splněno některé z kritérií formálních náležitostí, které je definováno jako
nenapravitelné, nebo v případě nesplnění kritéria „Tištěná Žádost je shodná s elektronickou Žádostí na základě
identifikačního klíče a elektronická verze žádosti byla úspěšně načtena do IS MONIT7+“. V takovém případě je
výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kriteriu negativní, projekt je vyřazen z dalšího procesu
administrace a kontrola přijatelnosti se již neprovádí. Závažné nedostatky Žádosti či jejích příloh (tzv.
nenapravitelné nedostatky) jsou definovány v části věnované kontrole formálních náležitostí.
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí je ukončena do 20 pracovních dnů od zaregistrování Žádosti 1.
Vedoucí OAP může s ohledem na aktuální počet Žádostí v procesu hodnocení tuto lhůtu prodloužit. Tato
informace bude zveřejněna na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
Předmětem kontroly přijatelnosti je ověřit soulad projektu s legislativou ES a ČR a s cíli a podmínkami ROP
NUTS2 Střední Čechy. Kontrola přijatelnosti je prováděna na základě obecných a specifických kritérií
přijatelnosti uvedených v příloze č. IV - Pokynů. Obecná kritéria se vztahují ke všem oblastem podpory,
specifická kritéria se váží ke konkrétním oblastem podpory. Kontrolu přijatelnosti provádějí vždy dva pracovníci
OAP tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Do kontroly může být zapojen i externí
posuzovatel, jehož stanovisko má formu doporučení.
Pracovníci OAP hodnotí projekt odpověďmi ANO/NE. Nesplnění jednoho z kritérií přijatelnosti představuje
vyloučení projektu z dalšího hodnocení.
Pokud pracovníci OAP či externí posuzovatel shledají, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace
a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, mohou vyzvat žadatele k dodání doplňujících
V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Vedoucí OAP může v případě administrativní náročnosti dané výzvy
lhůtu 30 pracovních dnů prodloužit. Žadatelé jsou v takovém případě informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
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podkladů. Výzva k doplnění požadovaných informací je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci
žadatele a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Statutární zástupce žadatele nebo jím
pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na OAP ve stanovené lhůtě.
Pokud tak žadatel neučiní, je výsledek kontroly přijatelnosti v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí
NE) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.
V případě, že Žádost nesplňuje alespoň jedno z kritérií přijatelnosti, bude žadateli do pěti pracovních dnů po
ukončení kontroly přijatelnosti odesláno Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti (negativní), které obsahuje
informace o negativním výsledku kontroly, vč. výčtu kritérií přijatelnosti, která nebyla splněna.

Projekty, které prošly kontrolou přijatelnosti, jsou následně kontrolovány z hlediska formálních náležitostí.
Předmětem kontroly formálních náležitostí je splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami
ROP. Kontrola je prováděna na základě kritérií formálních náležitostí uvedených v příloze č. IV Pokynů.
Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci OAP tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla
„kontroly čtyř očí“. Do kontroly může být zapojen i externí posuzovatel, jehož stanovisko má formu
doporučení2.
Pracovníci OAP posuzují, zda dané kritérium bylo/nebylo splněno. Nesplnění kritéria formálních náležitostí se
považuje za formální nedostatek, který je ve stanovené lhůtě ze strany žadatele napravitelný.
Během procesu kontroly formálních náležitostí projektu kontrolují pracovníci OAP také indikátory, včetně jejich
cílových hodnot a termínů cílových hodnot, zvolených žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace.
Pokud při kontrole formálních náležitostí pracovníci OAP či externí posuzovatel naleznou v projektu formální
nedostatky, vyzve pracovník OAP žadatele k jejich odstranění. Výzva je zaslána elektronickou poštou vždy
statutárnímu zástupci a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Pracovník OAP zároveň
ověří, zda žadatel e-mail dostal. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit na
OAP požadované dokumenty k odstranění formálních nedostatků do 5 pracovních dnů (V případě požadavků na
doplnění rozpočtu do 7 pracovních dnů). Pokud tak žadatel neučiní nebo neodstraní-li všechny formální
nedostatky najednou, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen
odpovědí NESPLNIL) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.
Kontrola formálních náležitostí neslouží žadateli pro prodloužení lhůty na doložení povinných příloh (také
z tohoto důvodu je lhůta pro odstranění formálních nedostatků relativně krátká). Pokud pracovník OAP při
kontrole dokumentů předložených na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků zjistí, že některá
povinná příloha dle Pokynů pro žadatele a příjemce pro danou výzvu byla vyhotovena až po datu registrace
projektu, považuje povinnou přílohu za nedodanou. Rozhodující je v tomto případě datum vystavení daného
dokumentu.
Závažnou chybou, která povede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace (tzv. nenapravitelným
nedostatkem), je např.:


závažný nesoulad mezi informacemi obsaženými v Žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách;



chybějící povinná příloha Doplňující informace k Žádosti (DIŽ);



chybějící povinná příloha Doklad o prokázání vlastnických vztahů;



nesprávně uvedené finanční zdraví žadatele (vylepšené ručním zadáním);



chybějící projektová dokumentace;

V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Vedoucí OAP může v případě administrativní náročnosti dané výzvy
lhůtu 30 pracovních dnů prodloužit. Žadatelé jsou v takovém případě informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
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chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě;
chybějící relevantní indikátor v Žádosti o poskytnutí dotace (v případě, že žadatel ani po vyzvání
projektovým specialistou OAP, nedoplní chybějící indikátor a neodstraní zjištěné nedostatky);
do realizace projektu je vložen majetek zatížený zástavním právem (vyjma zástavního práva zřízeného
za účelem zřízení garance udržitelnosti nebo získání úvěru na financování projektu) nebo exekučním
právem (viz povinná příloha k Žádosti o poskytnutí dotace – Doklad o prokázání vlastnických vztahů);
nedodání části DIŽ Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory.

V případě, že projekt splňuje všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadateli do pěti pracovních
dnů od ukončení kontroly zasláno Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, které
žadatele informuje o kladném výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, o počáteční způsobilosti
výdajů a o postoupení Žádosti do procesu věcného hodnocení. Pokud projekt nesplňuje alespoň jedno z kritérií
formálních náležitostí, Žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Žadateli je v takovém případě do tří
pracovních dnů od ukončení kontroly odesláno Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí, které
obsahuje informace o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení a o nesplněných kritériích formálních
náležitostí.

Proces kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je znázorněn v následujícím schématu.
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Obr. 1: Schéma kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí (dále použity zkratky „KP“ a „KFN“)
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Projekty, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou následně
hodnoceny podle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. IV Pokynů. Systém hodnocení je založen na
souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací v Žádosti o poskytnutí dotace a jejích
přílohách. Soubor otázek se liší podle typu oblasti podpory.
Hodnocení projektu provádějí dva pracovníci OAP nezávisle na sobě tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla
„kontroly čtyř očí“. V případě výrazných rozdílů mezi výsledky jejich hodnocení přistoupí k hodnocení i třetí
hodnotitel (pracovník OAP). Do procesu hodnocení může být zapojen i externí posuzovatel. U projektů, jejichž
celkové způsobilé výdaje jsou rovny 80 milionům Kč či tuto částku přesahují, jsou vždy posouzeny externím
odborníkem, a to z hlediska technické a finančně-ekonomické kvality. Stanovisko externího posuzovatele má
formu doporučení.

20 pracovních
dnů
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Každý pracovník OAP provádějící hodnocení daného projektu může navrhnout úpravu rozpočtu v oblasti
způsobilých výdajů, a to z tohoto důvodu:


identifikace zjevně nezpůsobilého výdaje v rozpočtu projektu v oblasti způsobilých výdajů
(zjevně nezpůsobilý výdaj = výdaj, který je zjevně v rozporu s pravidly a podmínkami programu
pro způsobilé výdaje);

Hodnocení projektu je ukončeno nejpozději do 20 pracovních dnů po jeho zahájení. Vedoucí OAP může
s ohledem na aktuální počet Žádostí v procesu hodnocení tuto lhůtu prodloužit. Tato informace bude zveřejněna
na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
Po ukončení hodnocení jsou do další fáze výběru (tj. do fáze analýzy rizik a případné fyzické kontroly
ex-ante) postoupeny projekty, které při hodnocení dosáhly alespoň minimální bodové hranice. Minimální bodová
hranice je uvedená pro každou oblast podpory v rámci výběrových kritérií. Projekty, které nedosáhly minimální
bodové hranice, nejsou doporučeny k financování.

III.3
Analýzu rizik provádějí dva pracovníci OAP na základě předem stanovených kritérií (viz příloha č. IV Pokynů), a to u projektů, které při hodnocení dosáhly alespoň minimální bodové hranice. Pracovníci OAP
posuzují jednotlivá rizika projektu definovaná v hodnoticí tabulce a v závislosti na výsledku posouzení přidělují
projektu odpovídající počet bodů v rámci uvedené bodové škály. Projekty, u nichž není dle pravidel ROP
provedena analýza rizik, ale které při hodnocení dosáhly minimální bodové hranice, jsou označeny stavem
„doporučen k financování s výhradou“.
V případech, kdy to projektový specialista OAP uzná za potřebné či nezbytné pro konečné a jednoznačné
posouzení některého z kritérií analýzy rizik, může si vyžádat prostřednictvím e-mailu vysvětlení ze strany
žadatele. Žadatel musí ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů dodat požadované vysvětlení/doplnění. Pokud se
vysvětlení týká položek rozpočtu a žadatel nedodá požadované informace ve stanoveném termínu bez
objektivního zdůvodnění, jsou výdaje dotčených položek označeny jako nezpůsobilé. Jsou-li i po vyžádání si
dodatečných podkladů informace od žadatele ještě nejasné či neúplné, může si projektový specialista OAP pro
ujištění a potvrzení znovu vyžádat doplnění chybějících podkladů (je-li to z časových a jiných důvodů možné).
Projektový specialista OAP může na základě doručených podkladů rovněž rozhodnout o provedení fyzické
kontroly ex-ante, zhodnotí-li to jako potřebné pro definitivní vyřešení záležitosti, případně může, je-li
přesvědčen o dostatečnosti a průkaznosti stávajících podkladů nebo není-li vysvětlení dostatečné, rozhodnout o
úpravě rozpočtu z důvodu nezpůsobilosti či nepřiměřenosti výdaje i bez provedení fyzické kontroly. Lhůta pro
provedení analýzy rizik je 30 pracovních dní.
Analýza rizik je prováděna ve dvou fázích:


analýza rizik před fyzickou kontrolou ex-ante;



analýza rizik po fyzické kontrole ex-ante u projektů, u nichž byla tato kontrola vykonána.

Výsledek analýzy rizik představuje celkový součet všech přidělených bodů, který je porovnán s bodovou hranicí
přijatelné rizikovosti projektu stanovenou pro danou oblast podpory.

Každý z projektových specialistů OAP provádějící analýzu rizik daného projektu může při
podezření na nezpůsobilý výdaj navrhnout úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů.
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Při podezření na nezpůsobilý není nutné vždy provést fyzickou kontrolu ex-ante. Projektový specialista OAP
mohou v těchto případech využít všech jiných možných institutů k domluvě se žadatelem na konečné podobě
rozpočtu – tj. např. vyzvat žadatele k jednání na půdě ÚRR, příp. žadatele, vyžádat si doplňující informace.
V příadě, že v průběhu analýzy rizik dojde k úpravám rozpočtu, je takový projekt označen jako doporučen
k financování s výhradou.

Na základě výsledku první fáze analýzy rizik rozhodnou pracovníci OAP ve spolupráci s pracovníky ORPP o
provedení fyzické kontroly ex-ante podle níže uvedených pravidel. Fyzickou kontrolu ex-ante provádějí
projektoví specialisté OAP, po dohodě s ORPP mohou fyzickou kontrolu ex-ante provést rovněž manažeři
ORPP.
Fyzickou kontrolu ex-ante projektoví specialisté OAP (případně manažeři ORPP) provedou vždy u projektů,
splňujících následující podmínku:




součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil bodovou hranici přijatelné rizikovosti
projektu stanovenou pro danou oblast podpory;
projektový specialista OAP/vedoucí OAP mají podezření, že projekt je v rozporu s legislativou ES nebo
ČR a/nebo podmínkami ROP.

Fyzickou kontrolu ex-ante mohou v případě potřeby projektoví specialisté OAP (případně manažeři ORPP)
provést u dílčích projektů, splňující aspoň jednu z následujících podmínek:






projekt obdržel maximální počet bodů v kritériu „Bylo již provedeno zadávací řízení na dodavatele
stavebních prací, služeb či zboží tvořících předmět projektu či již započala vlastní fyzická realizace
projektu?“;
projektový specialista OAP/vedoucí OAP provádějící analýzu rizik navrhl úpravu rozpočtu v oblasti
způsobilých výdajů z důvodu podezření na nezpůsobilý výdaj;
v rámci analýzy rizik byla vyhodnocena míra rizika u některého z kritérií jako 4 (velmi významné
riziko, které ohrožuje realizaci projektu), resp. 5 (nepřijatelné riziko, které vyžaduje okamžité řešení).

V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta, která je stanovena na 20 pracovních
dnů od ukončení první fáze analýzy rizik, po dobu vypracování posudku pozastavuje. V případě podání námitky
žadatele k průběhu nebo výsledku fyzické kontroly ex-ante se daná lhůta pozastavuje až do doby vydání
rozhodnutí o vyřízení námitky. Vedoucí OAP může v případě administrativní náročnosti dané výzvy tuto lhůtu
prodloužit, přičemž o prodloužení lhůty informuje vedoucího OA ROP (odbor Administrace ROP). Informace o
prodloužení lhůty z důvodu podání námitek či z důvodu administrativní náročnosti dané výzvy je zveřejněna na
internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Po uskutečnění fyzické kontroly ex-ante provedou pracovníci OAP u projektu, který byl předmětem kontroly,
analýzu rizik po fyzické kontrole ex-ante. Analýza rizik po fyzické kontrole ex-ante je provedena bezprostředně
po ukončení fyzické kontroly ex-ante. Pracovníci OAP posuzují jednotlivá rizika projektu definovaná
v hodnoticí tabulce a přidělují projektu počet bodů na uvedené bodové škále. Hodnocení rizik
po fyzické kontrole ex-ante vyjadřuje důsledky plynoucí ze zjištěného stavu na místě a z toho plynoucí míru
ohrožení projektu.
Výsledek analýzy rizik představuje celkový součet všech přidělených bodů, který je porovnán
se stanovenou bodovou hranicí přijatelné rizikovosti projektu pro danou oblast podpory.

Metodický pokyn č. 38

Na základě výsledků fyzické kontroly ex-ante pracovníci OAP rovněž potvrdí či zamítnou návrhy úprav
rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů z důvodu podezření na nezpůsobilý či nepřiměřený výdaj u projektů,
u kterých byl takový návrh učiněn.

Na základě výsledků fyzické kontroly ex-ante a následné analýzy rizik pracovníci OAP projekt:
Nedoporučí k financování v případě, že:




součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil hranici přijatelné rizikovosti projektu,
nebo
u projektu byly v rámci fyzické kontroly ex-ante zjištěny závažné nedostatky zjevně ohrožující realizaci
a udržitelnost projektu (vč. skutečností, které vedou k porušení legislativy ES a ČR či jsou v zjevném
rozporu s podmínkami programu).

Doporučí k financování s výhradou v případě, že:


výsledky fyzické kontroly ex-ante potvrdily návrh na úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů
z důvodu podezření na nezpůsobilý výdaj či podezření na nepřiměřený výdaj, nebo

Doporučí k financování bez výhrady v případě, že:


projekt nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek pro nedoporučení k financování či doporučení
k financování s výhradou.

Po ohodnocení projektů a provedení fyzické kontroly ex-ante vypracují pracovníci OAP podklady pro schválení
projektů k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).
Podklady zahrnují Souhrnnou zprávu o průběhu kontroly a hodnocení a projektové listy s informacemi
k jednotlivým projektům. Tyto podklady jsou předloženy VRR ke schválení.Projekty jsou schvalovány na
nejbližším zasedání VRR. Výstupem ze zasedání VRR je Usnesení obsahující seznam projektů schválených
k financování včetně alokovaných částek. Pořadí projektů je dáno počtem získaných bodů v rámci hodnocení.
VRR nesmí měnit pořadí projektů. Dále nesmí měnit výši podpory u jednotlivých projektů, může pouze schválit
snížení výše podpory na doporučení pracovníků provádějících hodnocení a kontrolu projektů (jedná se o
projekty doporučené s výhradou). Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou oblast
podpory a danou výzvu.

Metodický pokyn č. 38

Každý člen VRR má právo v období mezi obdržením podkladů k jednání a dnem konání zasedání VRR seznámit
se s jednotlivými projekty, jakož i s protokoly a zápisy z jednotlivých kontrol a hodnocení, a na základě jejich
prostudování podat na zasedání VRR konstruktivní námitky z důvodu podezření na procesní chyby
(tj. nedodržení stanovených postupů při výběru projektů). Pokud tento případ nastane, je schvalování seznamu
projektů k financování odloženo a námitka prozkoumána (z pověření vedoucího odboru Administrace ROP tak
činí vedoucí oddělení Metodické podpory). V případě posouzení námitky člena VRR jako opodstatněné je nutné
3
celý proces výběru projektů zopakovat.
Seznam projektů schválených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz
nejpozději do dvou pracovních dnů od zasedání VRR .
O výsledku hodnocení projektu je žadatel informován v Oznámení o schválení projektu k financování (schválené
projekty) či v Oznámení o zamítnutí projektu k financování (zamítnuté projekty), které je zasláno do pěti
pracovních dnů od zasedání VRR doporučeným dopisem žadateli (statutárnímu zástupci žadatele).
V případě, že v době od podání projektové žádosti do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dojde
k významným změnám oproti původnímu stavu (viz IV. 2 změny v průběhu realizace projektu), je žadatel
povinen neprodleně informovat ÚRR o této změně v dostatečném časovém předstihu tak, aby vzniklá situace
mohla být adekvátně řešena.

Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) je základní dokument definující povinnosti příjemce dotace
vůči poskytovateli dotace (Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy).
Smlouva zejména obsahuje:




identifikační údaje příjemce dotace, včetně uvedení statutárního orgánu nebo zplnomocněného
zástupce;
identifikační údaje poskytovatele dotace, včetně uvedení jeho zástupce;
výši dotace – a to jak v absolutním (Kč), tak procentním vyjádření;



identifikaci projektu, na který je dotace poskytnuta v rámci vymezení předmětu Smlouvy;



rozpočet projektu (příloha Smlouvy);



finanční plán projektu (příloha Smlouvy);

V případě podání námitek ze strany člena VRR a pozdržení procesu schvalování projektů (příp. opakování procesu výběru projektů) je žadatel o dané skutečnosti informován na
internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
3

Metodický pokyn č. 38



podmínky užití dotace;



den nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
Nejpozději do 7 pracovních dnů od zasedání VRR, odešle manažer ORPP žadateli (statutární zástupce a
kontaktní osoba) informační e-mail, který bude obsahovat návrh Smlouvy o poskytnutí dotace a další informace
týkající se uzavírání Smlouvy o poskytnutí dotace (jména manažerů ORPP přiřazených k danému projektu,
případně vzor usnesení zastupitelstva apod.).
Příjemce je povinen do 18 pracovních dní od usnesení VRR o schválení projektu osobně (popř. po dohodě
poštou či elektronicky) doručit na ORPP všechny povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace (viz příloha č. II Povinné přílohy – Povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace)
a své vyjádření k navrhovanému znění Smlouvy. O termínu dodání všech požadovaných dokumentů předem
informuje telefonicky nebo elektronickou poštou projektového či finančního manažera ORPP. Projektový
manažer či finanční manažer daného projektu převezme dodané přílohy na základě Předávacího protokolu, který
podepisuje společně se zástupcem příjemce. 1 pare protokolu předá příjemci.

Projektový a finanční manažer ORPP ihned po obdržení provedou kontrolu příloh doručených žadatelem.
V případě, že některá z příloh chybí nebo neobsahuje všechny uvedené náležitosti, vyzvou žadatele k jejich
doplnění.

Pokud žadatel podal k návrhu Smlouvy připomínky4, manažer ORPP je (ve spolupráci s právníkem OSV)
vypořádá a do 5 pracovních dnů od doručení připomínek připraví konečnou verzi Smlouvy včetně příloh
(Smlouvu je vyhotovena ve 3 pare) a vyzve e-mailem žadatele (statutárního zástupce a kontaktní osobu)
k podpisu Smlouvy.

Je-li žadatelem (resp. příjemcem) obec či kraj, musí nejpozději k podpisu Smlouvy dodat ORPP datum a číslo
usnesení rady/zastupitelstva obce či rady kraje, kterým daný orgán vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dotace a
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně kopie tohoto usnesení. Vzor usnesení obdrží žadatel od ORPP,
změny znění usnesení konzultuje s příslušným projektovým manažerem ORPP.
Smlouvu příjemce podepisuje osobně na ÚRR v termínu domluveném příjemcem a manažerem ORPP. Po
domluvě s projektovým manažerem ORPP lze ve výjimečných případech poslat Smlouvu žadateli k podpisu
dopisem, žadatel/příjemce musí doručit Smlouvu zpět ve stanovené lhůtě.
Následně bude Smlouva podepsána předsedou Regionální rady a poté doručena příjemci formou osobního
předání či formou doporučeného dopisu (dle dohody).

Smlouva musí být podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od usnesení VRR, jímž byl příslušný projekt
schválen za účelem poskytnutí dotace podle § 16e písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního

4

Vzor smlouvy je tzv. smluvním formulářem v souladu s § 273 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tj. text
smlouvy nelze měnit ze strany příjemce. Připomínky se mohou vztahovat pouze k údajům doplněným do Smlouvy ze Žádosti o
poskytnutí dotace a jejích příloh.

Metodický pokyn č. 38

rozvoje. ŘO může rozhodnout o prodloužení této lhůty. Nejpozději do 50 pracovních dnů od podpisu Smlouvy
musí žadatel doručit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu.

Poskytovatel dotace i příjemce dotace mohou Smlouvu předčasně ukončit pouze v případě, je-li porušení
povinností plynoucích ze Smlouvy, pravidel ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo právních předpisů ČR a EU
natolik závažné z hlediska své míry a/nebo intenzity, že je podstatným způsobem ohroženo naplnění předmětu
Smlouvy nebo její předmět nebude možné realizovat (tj. poskytnout dotaci a realizovat projekt). Smlouva
stanoví procesní postup předčasného ukončení Smlouvy.

Přehled lhůt od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace

Přehled lhůt od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace je uveden v tabulce. Dané lhůty mohou
být jak kratší (v případě menší administrativní náročnosti), tak delší (z důvodů zmiňovaných v tabulce nebo
z důvodu přílišné administrativní náročnosti). O prodloužení lhůt budou žadatelé informováni na
www.ropstrednicechy.cz.

Metodický pokyn č. 38

Stížnost na postup v rámci procesu administrace Žádostí o poskytnutí dotace v ROP NUTS 2 SČ může podat
fyzická nebo právnická osobou, která se cítí být tímto postupem poškozena nebo nějakým jiným způsobem
znevýhodněna.
Stížnost musí mít písemnou podobu a musí být doručena na ÚRR.
Stížnost musí obsahovat:


dostatečnou identifikaci stěžovatele (jméno a příjmení fyzické/ název právnické osoby, adresu pro
doručování, datum narození, IČ příp. další údaje),



podpis stěžovatele,



věc, které se stížnost týká,



datum sepsání stížnosti.

Metodický pokyn č. 38

Stížností, která nebude obsahovat výše zmíněné náležitosti, se ŘO nebude zabývat. Stěžovatel smí ve stížnosti
požádat, aby nebyl v souvislosti se stížností jmenován.

Postupy při vyřizování stížností na proces administrace se dělí na:
1. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních
náležitostí
2. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při hodnocení projektu a při analýze rizik
(proces administrace/nezařazení projektu do Seznamu projektů doporučených k financování)

1. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při kontrole přijatelnosti a kontrole
formálních náležitostí
Žadatel může podat stížnost ve lhůtě 5 pracovních dní od odeslání negativního Oznámení o výsledku kontroly
přijatelnosti nebo negativního Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí. Kontrola musí být zahájena
následující pracovní den po obdržení stížnosti. Příslušnou složku projektu kontrolují vedoucí oddělení
Metodická podpora a jím pověřený metodik OMP. Z kontroly je pořízen zápis, který je založen do složky
projektu. Odpověď na stížnost je žadateli odesílána do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti.
Je-li stížnost shledána jako neoprávněná, je žadateli v odpovědi poskytnuto zdůvodnění vyřazení projektu,
nabídnuta možnost osobní konzultace a podána informace o možnosti předložení projektu do další výzvy.
Je-li stížnost shledána jako oprávněná, je projekt zařazen zpět do procesu administrace žádostí a provede se
vrácení stavu v IS MONIT7+.

2. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při hodnocení projektu a při analýze rizik
(proces administrace/nezařazení projektu do Seznamu projektů doporučených k financování)
5

Žadatel může podat stížnost na proces administrace projektu ve fázi hodnocení a analýze rizik ve lhůtě 5
pracovních dní od odeslání Oznámení o zamítnutí projektu k financování. Kontrola postupů při hodnocení musí
být zahájena následující pracovní den po obdržení stížnosti. Příslušnou složku projektu kontrolují vedoucí
oddělení Metodická podpora a jím pověřený metodik OMP. Z kontroly je pořízen zápis, který je založen do
složky projektu. Odpověď na stížnost je žadateli odesílána do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti.

Je-li stížnost shledána jako neoprávněná, je žadateli v odpovědi poskytnuto zdůvodnění vyřazení projektu,
nabídnuta možnost osobní konzultace a podána informace o možnosti předložení projektu do další výzvy.

5

Přípustné jsou pouze stížnosti na administrativní proces při hodnocení, nikoliv na kvalitu hodnocení, které je prováděno v celé šíři a při
němž dochází k posouzení projektů celé výzvy (jedná se o komplexní pohled a hodnocení v souvislostech). Nastavené mechanismy
hodnocení by měly možným pochybením zabránit.

Metodický pokyn č. 38

6

Je-li stížnost shledána jako oprávněná , je nutné provést opětovné hodnocení projektů dané výzvy a není-li ještě
s žádným z příjemců dotace v dané výzvě podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, je nutné svolat nové jednání
VRR.
V případě, že oprava seznamu projektů zapříčinila takové změny v pořadí, které mají vliv na žadatele, kterým již
byla přidělena rozhodnutím VRR dotace na základě nesprávného seznamu (tj. ti, u kterých původně byla
přidělena dotace, ale po opravě seznamu již na tuto dotaci nemají nárok, příp. ne na celou výši – např. na konci
programu či ve chvíli, kdy je pro danou oblast již vyčerpaná alokace), jsou o této skutečnosti po schválení
nového opraveného seznamu VRR dotyční žadatelé informováni a na základě nového opraveného seznamu je
s nimi dále jednáno (nebude uzavřena smlouva, příp. jim bude nabídnuta snížená výše dotace). V případě, že již
byly Smlouvy v dané výzvě podepsány, bude projekt předložen do další výzvy, ke které se vztahuje.

6

V praxi by k tomuto díky nastaveným mechanismům při hodnocení v podstatě nemělo vůbec docházet.

Metodický pokyn č. 38

Kontakty na specialisty pro danou výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.
.

Kontakty na ostatní pracovníky Úřadu Regionální rady naleznete na www.ropstrednicechy.cz.

