V Českých Budějovicích dne 14. 9. 2009

Metodické oznámení č. 16
k upřesnění vztahů obec/kraj a organizace jimi zřizované či zakládané
Jak je uvedeno v dokumentaci ROP NUTS II Jihozápad, příjemcem podpory může být pouze
osoba s právní subjektivitou, která žádá řídící orgán o příspěvek z rozpočtu Regionální rady
a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce přijímá prostředky od řídícího orgánu,
uskutečňuje navržené aktivity a podílí se na dosažení cílů oblasti podpory.
Dle dokumentace ROP NUTS II Jihozápad je vždy nutné doložit skutečnou úhradu výdaje
příjemcem podpory projektu, tzn. že veškeré výdaje s projektem spojené musí být
hrazeny z účtu vedeného na jméno příjemce.
U projektů, které jsou předkládány organizacemi zřizovanými/zakládanými obcí/krajem, či
jejichž aktivity jsou spojeny s organizací zřizovanou/zakládanou obcí/krajem, mohou nastat
následující situace:
1. Příjemcem je organizace zřizovaná/zakládaná obcí/krajem
V případě, že příjemcem je organizace zřizovaná či zakládaná krajem/obcí, úhrada výdajů
projektu musí být provedena z účtu organizace zřizované/zakládané krajem/obcí, nikoli
z účtu zřizovatele.
2. Příjemcem je zřizovatel, ale faktury znějí na organizaci zřizovanou/zakládanou obcí
krajem
V případě, že příjemcem je zřizovatel, ale samotný projekt se týká jeho zřizované/zakládané
organizace, je možné postupovat dvěma způsoby:
a) pokud je ve smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) zakotveno, že vystavené faktury budou
znít na jméno organizace zřizované/zakládané obcí/krajem, je organizace
zřizovaná/zakládaná obcí/krajem povinna výdaje přefakturovat na jméno
zřizovatele/zakladatele. Náklady budou placeny z účtu zřizovatele/zakladatele;
b) příjemci je doporučeno, aby ke stávající SOD uzavřel dodatek, na jehož základě
budou faktury znít na jméno zřizovatele, nikoli jeho zřizované/zakládané organizace.
3. Příjemcem je organizace zřizovaná/zakládaná obcí/krajem, jedná se však o
specifické výdaje znějící na jméno zřizovatele
Do titulu zřizovací listiny organizace zřizované či zakládané obcí/krajem lze zakotvit, že
majetek může nabývat pouze zřizovatel, nikoli samotná organizace. Dojde-li v rámci
realizace projektu k fakturaci a úhradě specifických výdajů projektu (např. nákup pozemků),
znějících na jméno zřizovatele, je příjemci doporučeno požádat o uznání těchto výdajů
prostřednictvím Oznámení příjemce o změně projektu, které bude Úřadem Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad posouzeno a v případě jeho schválení bude
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možné udělit výjimku (pouze však, bude-li výše uvedeným způsobem zakotveno ve
zřizovací listině organizace).
Metodické oznámení č. 16 schválila:
…………………………………
Ing. Klára Böhmová
vedoucí odboru řízení programu
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