V Českých Budějovicích dne 17. 7. 2012

Odstraněno: 22. 12. 2011
Odstraněno: 6

Metodické oznámení č. 12, revize č. 5

Odstraněno: 4

k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro
přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením
projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod.
Příjemce má povinnost uvádět výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje na
výběrové řízení a výdaje na projektovou dokumentaci v rámci rozpočtu vždy pouze v položkách
k tomu určených (položky rozpočtu „Výdaje na projektovou dokumentaci“ a „Výdaje na přípravu
projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou
žádosti, výdaje na VŘ“). Součet těchto položek nesmí pro způsobilost výdajů překročit 5 %
z celkových způsobilých výdajů).
Všechny níže uvedené limity finančních částek jsou uvedeny jako maximální možné a nejedná se
o automaticky způsobilou paušální částku. Způsobilost výdaje bude vždy důsledně posuzována
s ohledem na jeho hospodárnost a přiměřenost, ceny musejí být v místě a čase obvyklé. Všechny
požadované výdaje musí být prokazatelné a musí být vždy podloženy relevantními doklady (např.
timesheety u výdaje spojeného s řízením projektu). Bez těchto relevantních podkladů nebude možno
předmětný výdaj uznat za způsobilý a proplatit. V případě pochybností bude příjemce finančním
manažerem vyzván k doplnění.

Přesunuto (vložení) [1]
Přesunuto (vložení) [2]

Výdaje na odborné a znalecké posudky:
Způsobilost výdaje na odborné a znalecké posudky, který lze v rámci hlavních způsobilých výdajů
projektu zařadit do tzv. výdajů na přípravu projektové žádosti a jejích příloh (výdaje na odborné a
znalecké posudky) je obecně definována dle platné legislativy a podmínek ROP NUTS II Jihozápad,
avšak tento způsobilý výdaj mohou příjemci dotace uplatňovat do výše 1 % z celkových způsobilých
výdajů, maximálně však do 300 tis. Kč. Výdaje na odborné a znalecké posudky je nutné mít uvedené
již v žádosti o dotaci.
Výdaje spojené s řízením projektu:
Způsobilost výdaje spojeného s řízením projektu s ohledem na hospodárnost a přiměřenost výdaje
bude posuzována na základě níže popsaných dvou možných postupů příjemce, přičemž si příjemce
může zvolit pouze jednu z nich a to na základě povahy projektu.
První možností, která se předpokládá především u projektů s délkou realizace delší než deset měsíců,
je omezení maximální výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu částkou 50 000
Kč/měsíc.
Druhá možnost, která je vzhledem ke krátkodobosti projektu, ale jeho standardní srovnatelné
obtížnosti s dlouhodobějšími projekty, použitelná především u projektů s délkou realizace kratší než
deset měsíců, je omezení výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu souhrnnou částkou
ve výši maximálně 500 000 Kč.
Doba trvání projektu (délka realizace projektu) se počítá od data zahájení fyzické realizace projektu do
data ukončení projektu. Rozhodná data vycházejí ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace/Dodatku, přičemž příjemce má povinnost v souladu s nastavenými postupy tato data
aktualizovat, aby odpovídala skutečnosti. Povinnost hlášení jakýchkoliv změn, tedy i změn
harmonogramu, je stanovena kromě Smlouvy také Příručkou pro žadatele, Příručkou pro příjemce a
Metodickým oznámením č. 14.
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Přesunuto dolů [3]: Supervize:¶
Supervizí řízení projektu v průběhu
realizační fáze se rozumí dohled nad
obsahovým, ekonomickým či
technickým souladem projektu
(jednotlivé konzultace, kontroly
předkládané dokumentace na Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad, apod.), který je realizován
nad rámec samotného řízení projektu.
Tato aktivita je z pohledu ROP NUTS II
Jihozápad považována za nezpůsobilý
výdaj projektu.

Výdaje na technický dozor investora:
Výdaj na tzv. technický dozor investora, či jeho případné ekvivalenty jako autorský dozor či BOZP,
apod., jež lze v rámci vedlejších výdajů investičních/neinvestičních zařadit do položky „Výdaje spojené
s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor“, je obecně považován za způsobilý.
Způsobilost tohoto výdaje bude důsledně posuzována s ohledem na jeho hospodárnost a přiměřenost,
přičemž maximální přípustná procentuální výše je stanovena do 3 % z celkových způsobilých výdajů
na skutečně provedené stavební práce projektu. Limit 3 % bude posuzován nezávisle na ostatních
výdajích spojených s řízením projektu, tzn. nebude započítáván do celkového limitu 50 tis. Kč na
měsíc či 500 tis. Kč na projekt. Tento limit se uplatní i v případě, že jsou výdaje na odborný dozor
zařazeny chybně v jiné položce než „Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor,
autorský dozor“. V případě překročení 3% limitu bude úměrně snížena žádost o platbu.
Výdaje na prováděcí (realizační) dokumentaci stavby či dokumentaci skutečného provedení
stavby
V případě, že výdaje na prováděcí (realizační) dokumentaci stavby či dokumentaci skutečného
provedení stavby budou zařazeny do jiné položky než „Výdaje na projektovou dokumentaci“, budou
také podléhat limitu 5 % (tj. budou připočteny k součtu položek „Výdaje na projektovou dokumentaci“ a
„Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie
související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“).
Výdaje na geometrické plány, geometrické zaměření skutečného provedení, vytyčovací práce
apod. a výdaje na archeologický průzkum
Výdaje na geometrické plány, geometrické zaměření skutečného provedení, vytyčovací práce apod. a
výdaje na archeologický průzkum jsou součástí stavebních investičních nákladů. Pokud budou tyto
výdaje chybně zařazeny do položky „Výdaje na projektovou dokumentaci“ či „Výdaje na přípravu
projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou
žádosti, výdaje na VŘ“, budou podléhat limitu 5%.
Supervize:
Supervizí řízení projektu v průběhu realizační fáze se rozumí dohled nad obsahovým, ekonomickým či
technickým souladem projektu (jednotlivé konzultace, kontroly předkládané dokumentace na Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, apod.), který je realizován nad rámec samotného
řízení projektu. Tato aktivita je z pohledu ROP NUTS II Jihozápad považována za nezpůsobilý výdaj
projektu.

Metodické oznámení č. 12, revize č. 5 schválil:
..……………………………………
Ing. Karel Tomšovský
vedoucí odboru řízení programu

Přesunuto (vložení) [3]

Přesunuto nahoru [1]: Všechny
uvedené limity finančních částek jsou
uvedeny jako maximální možné a
nejedná se
o automaticky způsobilou paušální
částku. Všechny požadované výdaje
Přesunuto nahoru [2]: Všechny
požadované výdaje musí být
prokazatelné a musí být vždy
podloženy relevantními doklady (např.
timesheety u výdaje spojeného s
řízením projektu). Bez těchto
relevantních podkladů nebude možno
předmětný výdaj uznat za způsobilý a
proplatit. V případě pochybností bude
příjemce finančním manažerem vyzván
k doplnění.¶
¶
Odstraněno: 4 schválila
Odstraněno: Kateřina Kaprhálová
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