V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2013

Metodické oznámení č. 36
k upřesňování příloh předkládaných před podpisem
Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace,
platné pro 24. výzvu a následující
Dle Příručky pro žadatele je žadatel povinen předložit přílohy před podpisem Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) ve stanoveném termínu do 25 pracovních dní od schválení
Usnesení o výběru projektů doporučených k financování, resp. k realizaci Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad (nejzazší termín pro předložení příloh obdrží žadatel spolu
s Oznámením o schválení projektu k financování).
Finančnímu manažerovi je tímto metodickým oznámením, v případě nejasností, umožněno vyzvat
žadatele na doplnění či upřesnění řádně doložených příloh.
Na kontaktní adresu uvedenou v benefitové žádosti bude žadateli v případě nutnosti doplnění či
upřesnění řádně doložených příloh odeslána písemná výzva na doručenku. Informace o odeslání
výzvy bude rovněž zaslána prostřednictvím e-mailu s nutností potvrzení o přečtení. Žadatel nebo jím
pověřená osoba je povinen doručit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen
„ÚRR JZ“) požadované dokumenty či informace do 5 pracovních dní ode dne doručení písemné
výzvy.
V případě, že se výše uvedená výzva vrátí na ÚRR JZ jako nevyzvednutá/nedoručená a žadatel
nereagoval na zaslaný e-mail, jsou doložené přílohy, kterých se výzva k doplnění/upřesnění týkala,
považovány za neúplné a nelze je akceptovat. V případě, že žadatel do uvedené lhůty požadované
dokumenty či informace ve stanovené formě nedoloží, není splněna jedna z podmínek pro podpis
Smlouvy. Žadatel tak v obou uvedených případech ztrácí nárok na obdržení dotace a Smlouva
s žadatelem nebude podepsána. Výzva na doplnění/upřesnění je umožněna v rámci doložených
příloh před podpisem Smlouvy pouze jednou.
Pokud je žadatel vyzván k doplnění či upřesnění již předložených příloh před podpisem Smlouvy, lhůta
pro podpis Smlouvy se od data odeslání výzvy k doplnění/upřesnění příloh do data doplnění
požadovaných náležitostí ze strany žadatele pozastavuje.

Toto metodické oznámení je platné pro podpisy Smluv z 24. výzvy Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Jihozápad a následujících a také pro podpisy Smluv u projektů v režimu náhradní
projekt.

Metodické oznámení č. 36 schválila:

Bc. Martina Kubice
vedoucí odboru řízení programu

