V Českých Budějovicích dne 26.11.2008

Metodické oznámení č. 9
ke zdůraznění termínů a lhůt vyplývajících z článku III. Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Příjemce se podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad (dále „smlouva“) zavazuje dodržet veškeré ustanovení ve
smlouvě včetně harmonogramu realizace stanovený v článku III. smlouvy. V případně
nedodržení jakéhokoli ustanovení a termínu ve smlouvě je na věc pohlíženo jako na porušení
smluvních podmínek a příjemci je uvalena sankce v podobě smluvní pokuty dle článku IX.
odst. 7 Smlouvy.

Pouze lhůty uvedené ve smlouvě jsou závazné!!!
Příjemci důrazně doporučujeme řádné seznámení se smlouvou a její kontrolu v rámci 5 dnů
připomínkového řízení, které probíhá před podpisem smlouvy!!!

Vysvětlení pojmů Článku III. smlouvy:
Harmonogram projektu
Datum zahájení projektu - jakékoliv datum zahájení přípravy projektu (např. datum, ke kterému byl
zpracován první dokument týkající se projektu, např. Studie proveditelnosti, projektová dokumentace,
datum rozhodnutí o realizaci projektu apod.). Datum předchází datu předložení žádosti na oddělení
administrace žádostí na územních odborech v Českých Budějovicích a v Plzni (dále jen OAČ/OAP)
ÚRR Jihozápad.
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů den, kdy je zahájena realizace fyzických prací, nebo den, kdy začne poskytování služeb, nebo den,
kdy bude učiněna první závazná objednávka. Datum je shodné s počátečním datem pro vznik
způsobilého výdaje v případě, že nepředchází datu předložení žádosti na OAČ/OAP. Fyzická
realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti
výdajů - den, kdy jsou prokazatelně uzavřeny všechny fyzické aktivity projektu, je dokončena fyzická
realizace, přestanou být poskytovány služby financované z programu. Datum je shodné s konečným
datem pro vznik způsobilého výdaje.
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Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o
platbu - den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a kdy bude ze strany
příjemce podána Závěrečná monitorovací zpráva spolu s žádostí o platbu, tzn. v termínu stanoveném
ve smlouvě.

Ukončení projektu NENÍ termínem ukončení fyzické realizace projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva musí být podána nejpozději v den, který je
stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace!!!

Harmonogram etap
Etapa
Etapa a etapizace projektu jsou podrobně popsány v Příručce pro žadatele a v Příručce pro příjemce
(ke stažení na www.rr-jihozapad.cz). Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy
jsou stanoveny na 2 milióny Kč a doporučená doba jedné etapy je minimálně tři měsíce, tzn. žadatel,
pokud to lze, může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce maximálně čtyři.
Etapizace a její podmínky jsou stanoveny ve smlouvě.
Datum zahájení etapy - v případě jedné etapy či první etapy projektu odpovídá datu zahájení
projektu. V případě víceetapových projektů v dalších etapách odpovídá datu následujícímu po datu
podání etapové monitorovací zprávy.
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o
platbu - nejpozději v tento den předkládá příjemce Etapovou monitorovací zprávu spolu se žádostí o
platbu.

Ukončení etapy NENÍ termínem ukončení fyzické realizace etapy.
Etapová monitorovací zpráva musí být předložena nejpozději v den, který je
stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace!!!
Metodické oznámení č. 9 schválila:
……………………………………
Ing. Klára Böhmová
vedoucí odboru řízení programu
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