V Českých Budějovicích dne 21.10.2008

Metodické oznámení č. 7
k upřesnění oddělené účetní evidence výdajů projektů a zúčtování příjmu dotace
z ROP NUTS II Jihozápad v účetnictví ÚSC a DSO
Příjemce dotace prokazuje veškeré výdaje související s projektem formou oddělené účetní evidence
dle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad a Příručky pro příjemce.
Způsob oddělené účetní evidence musí být uveden ve vnitřní směrnici k účetnictví a v účtovém
rozvrhu. Možných způsobů je více, vždy záleží na rozhodnutí konkrétního příjemce. Lze využít např.:
a) samostatný bankovní účet,
b) samostatný analytický účet k již existujícímu bankovnímu účtu,
c) číslování akcí v ORG,
d) číslování akcí v ORJ….
Je nutné, aby veškeré výdaje týkající se projektu byly označeny způsobem, který si příjemce zvolí.
U výdajů projektů nebudou uváděny žádné státní účelové znaky.
Způsobilé výdaje projektu uvedené v soupisce účetních dokladů musí být navíc rozděleny v poměru
na evropský a národní podíl nástrojem a zdrojem financování, tj. dle procentního poměru ve Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace, a to dle vyhlášky č. 16/2001 Sb. v platném znění. Jako nástroj bude
uveden ROP NUTS II Jihozápad 38 a zdroj financování pro podíl EU 5 a pro národní podíl 1. Národní
podíl je část dotace od RR a vlastní prostředky příjemce.
U nezpůsobilých výdajů, které se do soupisky účetních dokladů neuvádějí, není potřebné sledovat
rozpad, jsou hrazeny z vlastních prostředků příjemce nad rámec způsobilých výdajů, proto ani použití
nástroje a zdroje financování, pouze účetní označení, že patří k projektu.
Při účtování příjmu dotace bude příjemce postupovat dle avíza, které obdrží po provedené úhradě
Žádosti o platbu. Dotace bude zaúčtována dle následujících pravidel:
1. neinvestiční prostředky na položku 4123 a investiční na 4223,
2. dle podílů EU a národních prostředků uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí
dotace s účelovými znaky vydanými Ministerstvem financí s předčíslím 83xxx,
3. dle podílů EU a národních prostředků uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí
dotace se zdrojem financování 5 nebo 1,
4. všechny prostředky vždy s nástrojem 38.

Metodické oznámení č. 7 schválila:
…………………………………
Ing. Klára Böhmová
vedoucí odboru řízení programu

