Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 90

Řídicí orgán Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě
svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro Regionálního operačního
programu NUTS 2 Střední Čechy Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 90, který upravuje
pravidla pro prodloužení doby udržitelnosti.
Dodatek č. 1 umožňuje po individuálním posouzení prodloužení doby udržitelnosti o více než
1 rok a upravuje postup při schvalování žádosti příjemce o prodloužení doby udržitelnosti.
Aktualizovaný text Metodického pokynu č. 90 je uveden v příloze.

Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu č. 90 byl schválen Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy dne 13. 12. 2018 usnesením č. 06-05/2018/VRRSČ s platností od
13. 12. 2018.

Metodický pokyn č. 90 - příloha

Znění Metodického pokynu č. 90 ve znění dodatku č. 1
Stanovení doby udržitelnosti
Doba udržitelnosti projektu je pět let ode dne ukončení projektu, příp. tři roky ode dne
ukončení projektu, je-li příjemce malým nebo středním podnikem. Dnem ukončení projektu
je den předložení závěrečné monitorovací zprávy ze strany příjemce spolu s poslední
Zjednodušenou žádostí o platbu na Řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS 2
Střední Čechy (dále jen „ŘO“). Závěrečnou monitorovací zprávu musí příjemce podat
nejpozději do 60 kalendářních dnů od data ukončení (fyzické) realizace projektu. Tzn., že od
data ukončení projektu musí být naplněn cíl projektu a všechny výstupy projektu musí být
v provozu. Pokud příjemce není schopen v tomto termínu zahájit provoz, postupuje se dle
části „Prodloužení doby udržitelnosti“ tohoto metodického pokynu.
Prodloužení doby udržitelnosti
Pokud dojde k dočasnému neplnění cíle projektu, indikátoru nebo dílčího výstupu projektu na
základě objektivně nepředvídatelných příčin, může se doba udržitelnosti prodloužit na
nezbytně dlouhou dobu (než bude projekt uveden do souladu se Smlouvou o poskytnutí
dotace), maximálně však může být doba udržitelnosti jednoho projektu prodloužena o 1 rok.
Nicméně ŘO (ředitel ÚRR) může po individuálním posouzení prodloužit dobu udržitelnosti i
více než o 1 rok v případě, že dojde k objektivním událostem (i vícero během zajištění doby
udržitelnosti) nezávislých na vůli příjemce (např. přírodní katastrofy, havárie atd.), kdy při
jejich následném odstraňování může být celková roční lhůta pro prodloužení doby
udržitelnosti projektu překročena. V případě, že ve stanovené době nedojde k uvedení
projektu do souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, bude to považováno za nenaplnění cíle
projektu, indikátoru nebo dílčího výstupu projektu a bude postupováno dle Závazného
postupu pro udělování finančních korekcí a snížených odvodů.
Pokud dojde na základě objektivně nepředvídatelných příčin k dočasnému přerušení provozu
dílčího výstupu projektu, který netvoří podstatnou část projektu, a který nemá vliv na cíl
projektu, je příjemce povinen tento výstup uvést do provozu nejpozději do 6 měsíců od doby,
kdy došlo k přerušení provozu, tj. jeden konkrétní výstup projektu může být v průběhu
udržitelnosti projektu mimo provoz maximálně 6 měsíců.

Metodický pokyn č. 90 - příloha

V případě dočasného nenaplnění výše úvazku uváděného v rámci přepočteného stavu
zaměstnanců bude hodnota nenaplněného úvazku přepočítána na dny a o tuto dobu bude
prodloužena doba udržitelnosti projektu. Pokud se dočasné neplnění indikátoru týká
pracovních míst z důvodu ukončení pracovního poměru, příjemce musí prokázat, že se snažil
aktivně efektivními prostředky (využití internetových portálů, personálních agentur, úřadu
práce, hromadných sdělovacích prostředků apod.) uvolněné místo obsadit bez zbytečného
odkladu. Uvolněné pracovní místo musí být obsazeno nejpozději do 6 kalendářních měsíců, a
o dobu nenaplnění pracovního místa se prodlužuje doba udržitelnosti projektu.
Nicméně ŘO může i v těchto případech po individuálním posouzení rozhodnout o delším
období potřebném pro obnovení provozu dílčího výstupu projektu či pro naplnění pracovních
míst projektu (případně přepočteného stavu zaměstnanců). V případě, že ve stanovené době
nedojde k uvedení projektu do souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, bude postupováno
dle Závazného postupu pro udělování finančních korekcí a snížených odvodů.
Prodloužení doby udržitelnosti je považováno za podstatnou změnu a je tedy nezbytné tuto
změnu potvrdit uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Prodloužení doby
udržitelnosti je spojené rovněž s prodloužením monitorovacího období a tato změna je
zanesena manažerem udržitelnosti do IS MONIT7+.
Neplnění cíle projektu, indikátoru nebo dílčího výstupu po dobu méně než 30 kalendářních
dní lze považovat za nepodstatnou změnu, kdy se doba udržitelnosti neprodlužuje.

Oznámení dočasného neplnění cíle projektu, indikátoru nebo dílčího
výstupu projektu
Příjemce je povinen skutečnost, že dojde k dočasnému neplnění cíle projektu, indikátoru nebo
dílčího výstupu projektu, oznámit ŘO (Oddělení Udržitelnost projektů a ukončování
programu - OUP) nejpozději 30 kalendářních dní před touto skutečností. V případě
nepředvídatelných událostí nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne, kdy k události došlo.
Posouzení objektivně nepředvídatelné příčiny, a doby nezbytné pro nápravu, je v gesci ŘO
(vedoucího OUP na návrh příslušného manažera udržitelnosti, příp. ředitele ÚRR v případě
prodloužení doby udržitelnosti na období delší než 1 rok).

