V Českých Budějovicích dne 28. 4. 2011

Metodické oznámení č. 24
k systému náhradních projektů
V oblastech podpory, ve kterých se již nepředpokládá vyhlášení výzev z důvodu zasmluvnění většiny
vyčleněné alokace na programové období 2007-2013 vytváří Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ“) seznam náhradních projektů. V případě, kdy se
zasmluvněné částky v příslušné oblasti podpory nevyčerpají z důvodu neuzavření Smlouvy
o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“) s některými žadateli či odstoupení od Smlouvy
s příjemci dotace, může ÚRR JZ začít nabízet dotaci žadatelům ze seznamu náhradních projektů
(dále též jako „náhradník“).
Do seznamu náhradních projektů je zařazeno maximálně prvních 10 projektů za posledním projektem,
který měl nárok na dotaci a byl schválen Výborem Regionální rady (dále jen „VRR“) k financování (za
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projekt schválený je počítán také projekt doporučený s výhradou , který je „nultým“ náhradním
projektem v případě, že se dosud nerozhodl přijmout nabízenou nižší míru dotace), přičemž tyto
projekty splnily bodovou hranici ve výši minimálně 70 procentních bodů, avšak v důsledku převisu
v dané oblasti podpory nemohly být doporučeny k financování. O této skutečnosti je náhradník
informován v „Oznámení o zařazení mezi náhradní projekty“. Finanční prostředky jsou náhradníkovi
nabízeny následujícím způsobem:
a)

V případě, že nebyl v dané výzvě schválen projekt doporučený s výhradou, nebo se jedná o další
následný náhradní projekt, bude předkladateli tohoto projektu nabídnuta nevyčerpaná alokace ve
výši min. 30 % požadované výše dotace uvedené v Žádosti o podporu projektu;

b)

Pokud je na prvním místě seznamu projekt doporučený s výhradou, který nesouhlasil
s nabídnutou výší dotace před schválením seznamu projektů ve VRR, a s tímto projektem nebyla
zatím podepsána Smlouva, bude předkladateli takového projektu maximálně jednou nabídnuta
nevyčerpaná alokace ve výši min. 20 % požadované výše dotace uvedené v Žádosti o podporu
projektu (projekt doporučený s výhradou tak v první fázi odmítl nabídku min. 30 % požadované
výše dotace a nyní s dalšími nabídnutými min. 20 % požadované výše dotace se dostává na min.
50 % požadované výše dotace). Odmítne-li projekt doporučený s výhradou při schvalování
seznamu projektů ve VRR min. 50 % požadované výše dotace (může se jednat i o první nabídku,
pokud je hned poprvé nabízeno min. 50 % požadované výše dotace), bude vyřazen ze seznamu
náhradních projektů a ztrácí možnost na předložený projekt v dané oblasti podpory získat dotaci.

c)

Pokud na prvním místě seznamu je standardní náhradní projekt, kterému již byla nabídnuta
nevyčerpaná alokace ve výši min. 30 %, on nesouhlasil s jejím čerpáním, a s tímto projektem
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Projektem doporučeným k financování s výhradou je míněn projekt, který je na hranici finanční alokace určené pro
příslušnou výzvu v rámci konkrétní oblasti podpory dané výzvy a doporučená výše dotace dle seznamu projektů ke schválení
neodpovídá požadované výši dotace v Žádosti o podporu projektu. Jednou z podmínek pro projekt s výhradou je, že
doporučená výše dotace dle seznamu projektů ke schválení představuje min. 30 % požadované výše dotace uvedené v
Žádosti o podporu projektu. U projektu doporučeného s výhradou je žadatel o těchto skutečnostech informován a dále
instruován.
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nebyla zatím podepsána Smlouva, bude předkladateli takového projektu maximálně jednou
nabídnuta nevyčerpaná alokace ve výši min. 20 % požadované výše dotace uvedené v Žádosti
o podporu projektu. Odmítne-li náhradní projekt min. 50 % požadované výše dotace (může se
jednat i o první nabídku, pokud je hned poprvé nabízeno min. 50 % požadované výše dotace),
bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů a ztrácí možnost na předložený projekt v dané
oblasti podpory získat dotaci.
V případě uvolnění prostředků jsou prvnímu projektu ze seznamu náhradních projektů oznámeny
možnosti financování projektu. Nepokrývá-li nevyčerpaná alokace plnou výši požadované dotace,
obdrží náhradník Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů s návrhem
změny výše dotace, v jehož příloze „Návrh změn výše dotace“ stvrzuje podpisem svého statutárního
zástupce jednu ze čtyř možností změn:

1.

Změna výše dotace projektu představuje pouze snížení celkových způsobilých výdajů
projektu ve prospěch výdajů nezpůsobilých. Celkové výdaje projektu zůstávají beze změny
včetně všech navržených aktivit projektu a indikátorů. Náhradníkovi je odeslán
k odsouhlasení návrh změny přehledu financování projektu spolu s Protokolem o provedení
změny v IS MONIT7+. Podpisem statutárního zástupce náhradník do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení (doručení) změny odsouhlasí/neodsouhlasí a doručí zpět na ÚRR JZ. Změna rozpočtu
bude v informačním systému provedena po vrácení výše uvedeného protokolu.
Se žadatelem/náhradníkem bude podepsána Smlouva, a pokud nabídnutá nevyčerpaná alokace
činila méně než 50 % plánované dotace projektu, může být příjemci dále nabídnuto min. 20 %
původně plánované dotace projektu v případě, že dojde k nevyčerpání alokace v rámci dané
oblasti podpory. V případě další nabídky je uzavřen dodatek ke Smlouvě.

2.

Změna výše dotace projektu představuje snížení celkových výdajů projektu. Snížení celkových
výdajů projektu může jít až na tu úroveň, že je touto změnou projektu dodržena procentní
struktura zdrojů financování projektu uvedená v Žádosti o podporu (tj. lze jít až na 30 %, resp.
20 % celkových výdajů projektu uvedených v Žádosti o podporu projektu, pokud je doporučená
výše dotace pro projekt náhradníka právě ve výši 30 %, resp. 20 %). V souvislosti s touto
změnou žadatel může relevantně snížit indikátory projektu (tj. dochází tedy k částečnému
omezení realizace aktivit projektu) a musí relevantně upravit harmonogram projektu.
Adekvátnost snížení indikátorů projektu podléhá schválení ÚRR JZ (informace budou
podány VRR), přičemž stanovení cílových hodnot indikátorů by mělo odpovídat
poměrnému snížení celkových způsobilých výdajů projektu. Snížení celkových výdajů
projektu nesmí činit projekt logicky neuceleným a nerealizovatelným. V tomto případě
žadatel po domluvě s dotyčným finančním či projektovým manažerem ÚRR JZ změní relevantní
náležitosti a změny zanese do Protokolu o provedení změny v IS MONIT7+, který obdržel emailem. Podpisem statutárního zástupce náhradník do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
změny odsouhlasí/neodsouhlasí relevantní změny a doručí zpět na ÚRR JZ. Změna rozpočtu
bude v informačním systému provedena po obdržení výše uvedeného protokolu. Se žadatelem
bude podepsána Smlouva.

3.

Žadatel se změnou v projektu nesouhlasí (a počká na další nabídku). V případě, že dojde
k navýšení položky nevyčerpané alokace v rámci dané oblastí podpory o min. 20 %, bude znovu
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a již pouze jednou osloven Oznámením o financování projektu ze seznamu náhradních projektů
s návrhem změny výše dotace – bez možnosti dalšího navýšení. V případě, že je žadateli již
podruhé nabídnuta nevyčerpaná alokace a žadatel nesouhlasí se změnou v projektu, ztrácí tímto
nárok na poskytnutí dotace. Odmítne-li náhradník min. 50 % požadované výše dotace (může se
jednat i o první nabídku, pokud je hned poprvé nabízeno min. 50 % požadované výše dotace),
bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů a ztrácí možnost na předložený projekt v dané
oblasti podpory získat dotaci.
Žadatel se změnou výše dotace nesouhlasí a tímto oznamuje, že již svůj projektový záměr
financoval z jiných prostředků, popř. se již rozhodl projektový záměr v rámci ROP NUTS II
Jihozápad nerealizovat.

4.

Pokud náhradník souhlasí se změnou projektu a rozhodne se tak přijmout část požadované dotace
(tzn., zvolí si variantu 1 či 2), nebude již takový projekt určený k financování schvalovat na svém
jednání VRR (a to ani v případě dalšího navyšování výše požadované dotace v případě odmítnutí
první nabídky), ale vše odsouhlasí pouze předseda RR svým podpisem na Smlouvě popř. jejím
dodatku.
Nabízení nevyčerpané alokace ve výši dalších min. 20 % výše požadované dotace je možné
maximálně jednou pouze u náhradních projektů/projektu doporučeného s výhradou, které zvolily
variantu č. 1 nebo 3 (u varianty č. 3 však pouze jednou, pokud je odmítnuto, protože překročí min.
50 % výše požadované dotace).
Nabízení nevyčerpané alokace je opakováno maximálně jednou a probíhá u náhradních
projektů/projektu doporučeného s výhradou až do 100% výše požadované dotace (s výjimkou případů
viz výše, kdy náhradník odmítá navýšení a je vyřazen ze seznamu náhradních projektů). Dojde-li
u projektu na prvním místě v seznamu náhradních projektů (náhradního nebo projektu doporučeného
s výhradou) k přidělení prostředků ve výši 100 % z požadované výše dotace projektu nebo k vyřazení
tohoto projektu ze seznamu náhradních projektů, nastupuje na toto místo projekt, který je další
v pořadí, vždy však pouze za dodržení shora uvedených.
Další administrace náhradního projektu:
Pokud žadatel zvolí některou z výše uvedených možností financování předloženého projektu, zajistí
předložení příloh před podpisem Smlouvy příslušnému územnímu pracovišti ÚRR JZ standardním
způsobem nejlépe do 25 pracovních dnů od písemného (popř. e-mailem) vyzvání ÚRR JZ.
Vzhledem k časové prodlevě mezi podáním Žádosti o podporu projektu a podpisem Smlouvy je
možné náhradníkovi na jeho písemnou žádost prodloužit termín pro předložení příloh před podpisem
Smlouvy. V žádosti náhradník navrhne termín, do kdy je schopen přílohy doručit a tento termín bude
ÚRR JZ posouzen buď jako přiměřený, případně stanoví jiný termín. Žádost o prodloužení termínu
musí být vždy objektivně odůvodněná (např. vyřízení platného stavebního povolení v případě, že
vypršela platnost apod.) a prodloužení bude posuzováno vždy individuálně. Smlouva s žadatelem
však bude podepsána až po předložení požadovaných příloh.
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Individuálně bude rovněž posuzován případ již zahájených projektů. Rozhodující pro posouzení bude,
zda v projektu došlo k zásadním změnám a úpravám (př. změna projektové dokumentace, provedené
výběrové řízení nesplňující podmínky ROP NUTS II Jihozápad), které zapříčiní nenaplnění cílů
výstupů projektu oproti schválené žádosti projektu. Pokud bude tomuto projektu nabízena část
alokace (dle systému výše) a tento projekt bude mít již zcela jiný charakter, popř. by změna zapříčinila
to, že by projekt nemohl být podpořen, protože by klesl pod bodovou hranici, bude zbývající alokace
nabídnuta dalšímu projektu v pořadí. V této souvislosti upozorňujeme na fakt, že jakýkoliv výdaj
projektu, který byl realizován předtím, než příjemce obdržel Oznámení o financování projektu ze
seznamu náhradních projektů, musí splňovat veškerá pravidla ROP JZ pro způsobilost výdajů.
Rozhodnutí o případném přidělení dotace je plně v kompetenci ÚRR JZ a je neměnné.

Metodické oznámení č. 24 schválila:
…………………………………
Ing. Kateřina Kaprhálová
vedoucí odboru řízení programu
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