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Úvod
Metodický pokyn upravuje formu a postup pro zpracování „Formuláře k posouzení veřejné podpory“,
který může každý žadatel před samotným předložením projektu vyplnit, pokud si
dle dostupných materiálů není jistý, zda jeho projekt bude, či nebude zakládat veřejnou podporu.
Účelem metodického pokynu je podat žadateli informace pro zpracování formuláře tak, aby sloužil
jako podklad pro zpracování „Stanoviska k veřejné podpoře“ Úřadem Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. Vzhledem k tomu, že formulář slouží jako podklad při posuzování, zda-li
projekt bude, či nebude zakládat veřejnou podporu, a tedy jaká procentuální výše dotace bude moci
být žadateli poskytnuta, je nezbytné, aby žadatel dodržel pokyny dané touto metodikou a navazující
pokyny v samotném formuláři.
Jakékoli nejasnosti při vyplňování formuláře je vhodné konzultovat s Řídícím orgánem ROP JZ, resp.
s referenty Oddělení administrace žádostí Územních odborů implementace programu České
Budějovice nebo Plzeň.
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Každý žadatel může před předložením projektu v rámci výzvy či kdykoli během roku vyplnit
Formulář k posouzení veřejné podpory (dále jen „formulář“).



Na základě jím poskytnutých informací bude Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad
(dále
jen
„ÚRR
JZ“)
posuzovat,
zda
projekt
zakládá,
či nezakládá veřejnou podporu.



Žadatel do formuláře vyplní informace o sobě, o plánovaném projektu a stručně
a jasně zodpoví předložené otázky nutné k posouzení projektu z hlediska veřejné podpory.



Vyplněný formulář odešle žadatel e-mailem příslušnému referentovi Oddělení administrace
žádostí České Budějovice/Plzeň (OAČ/OAP), který je kompetentní k oblasti podpory, v níž se
žadatel chystá projekt předkládat.



Tento formulář slouží zároveň jako žádost o poskytnutí „Stanoviska k veřejné podpoře“ (dále
jen „stanovisko“), vydaného ÚRR JZ.



Od příslušného referenta žadatel elektronicky obdrží potvrzení o přijetí vyplněného formuláře.



Přijetím potvrzení začíná běžet lhůta 7 pracovních dní, kdy je ÚRR JZ povinen vydat
stanovisko, v němž se vysloví, zda-li projekt zakládá, či nezakládá veřejnou podporu. Tyto
informace budou současně rozhodujícím podkladem, o jak vysokou dotaci může žadatel
v žádosti o podporu projektu žádat.



Lhůta 7 pracovních dní počíná dnem odeslání potvrzení o přijetí vyplněného formuláře
referentem OAČ/OAP a končí dnem odeslání stanoviska žadateli ze strany ÚRR JZ.



Stanovisko žadatel obdrží pouze v elektronické podobě – e-mailem od referenta OAČ/OAP.



Stanovisko ÚRR JZ je ve věci posouzení skutečnosti, zda projekt zakládá,
či nezakládá veřejnou podporu, vydáno pouze na základě informací vyplněných
žadatelem v tomto formuláři!



ÚRR JZ má v případě potřeby právo si od žadatele vyžádat doplňující informace. Pokud se
tak stane, lhůta 7 pracovních dní je pozastavena do doby, než žadatel poskytne požadované
informace příslušnému referentovi OAČ/OAP.



V případě, že bude nezbytné k posouzení veřejné podpory získat rovněž stanovisko externího
experta, může dojít k prodloužení výše zmíněné lhůty. Žadatel bude o této skutečnosti
elektronicky informován.



Dojde-li v předkládaném projektu k jakékoli změně, nelze toto stanovisko považovat za
relevantní! ÚRR JZ si vyhrazuje právo své stanovisko ve věci posouzení veřejné
podpory
na
základě
doplněných
informací
v Žádosti
o podporu projektu odpovídajícím způsobem změnit!



Žadatel bere na vědomí, že odpovídá za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které
mohou vést k nesprávné klasifikaci projektu z hlediska veřejné podpory.



Žadatel dále bere na vědomí, že Komisi ES náleží kontrolní pravomoci
po dobu 10 let od poskytnutí dotace, tj. od nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy
o podmínkách poskytnutí dotace. Pokud v této době rozhodne Komise ES o neslučitelnosti
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podpory a jejím navrácení, je příjemce dotace povinen příslušnou částku dotace včetně úroků
stanovených Komisí ES vrátit poskytovateli dotace. Úroky jsou počítány Komisí ES od data
platnosti a účinnosti Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

Přílohy
Příloha č. 1 – Formulář k posouzení veřejné podpory u projektu (soubor v MS Word)
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