V Českých Budějovicích dne 15. 5. 2009

Metodické oznámení č. 15
ke změnám národní legislativy a národních metodických dokumentů
Novele zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od 1.1.2009 u žadatelův o podporu z ROP Jihozápad
Pokud příjemce dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH platné od 1.1.2009 splní veškeré podmínky
pro povinnou registraci k plátcovství DPH (více Metodické oznámení č. 10) a na místně příslušném
finančním úřadě podá přihlášku k registraci, pak v čestném prohlášení, které přikládá k žádosti o
podporu, bude uvedeno, že je plátcem DPH, ačkoli fakticky se stane plátcem DPH až od 1. dne třetího
měsíce po překročení obratu. Tzn. že ve vztahu k Regionální radě regionu soudružnosti Jihozápad
bude muset žadatel již od registrace k plátcovství DPH členit výdaje projektu na způsobilé a
nezpůsobile také z pohledu DPH se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Revize Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1.1.2009)
V souladu s novou verzí Metodiky certifikace výdajů umožnil řídící orgán ROP NUTS II Jihozápad, aby
předkládané pokladní doklady v rámci žádostí o platby dosahovaly výše max. 10 000 Kč namísto
stávajících 5 000 Kč.
Pro projekty 1. až 3. výzvy s uzavřenými Smlouvami o podmínkách poskytnutí dotace, které obsahují
přísnější ustanovení: „Příjemci budou proplaceny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a
doložil příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu, nebo v
hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů a pokladních dokladů. Platby
v hotovosti budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně DPH pro každou jednotlivou
platbu.“, bude taktéž platit podmínka pro předkládání pokladních dokladů v max. výši 10 000 Kč a to
od data účinnosti Metodiky certifikace výdajů, tedy od 1. ledna 2009.

Upozornění k příloze žádosti o podporu projektu č. 2 Podklady pro posouzení finančního zdraví
žadatele
Pokud se ve finálním tiskovém výstupu z elektronické aplikace pro posouzení finančního zdraví
žadatele negeneruje unikátní kód, bude pro hodnocení žádosti o podporu projektu dostačující
předložení finálního tiskového výstupu podepsaného statutárním zástupcem žadatele.

Metodické oznámení č. 15 schválila:
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