V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2014

Metodické oznámení č. 38
ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu
Metodickým oznámením č. 38 je umožněno využít nastavení časových etap v projektech se
schválenou výší dotace nad 5 milionů Kč. Pro etapy projektů tak může být uplatňován časový
charakter etap, tzn. bez věcného charakteru etap jako logicky kontrolovatelného celku. Časové etapy
projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném, předem
stanoveném, časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření
technického dozoru investora. Minimální výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou
hranici 2 miliony Kč způsobilých výdajů a časové omezení jedné etapy je doporučováno na
minimálně dva měsíce.
O nastavení časových etap v projektu si mohou požádat také příjemci, kteří již projekt realizují
(bez ohledu na dosavadní stanovení etap) a výše dotace projektu (uvedená ve Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace či v dodatku k ní) převyšuje 5 milionů Kč, a to standardní formou
Oznámení o změně projektu, ve kterém popíší dopad požadované změny na harmonogram projektu a
rozdělení etap.
Změna bude posouzena vždy s ohledem na čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad a schvalována
v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad jako změna podstatná menšího
rozsahu s následným podpisem dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace.
V případě, že bude změna spočívající v rozdělení projektu na časové etapy schválena, je příjemce
povinen dodržet časovou etapizaci až do ukončení fyzické realizace projektu.
Pro zajištění hladkého průběhu proplácení žádostí o platbu apelujeme na příjemce, aby dokumenty
vztahující se k zadávacímu řízení byly předloženy v souladu s Příručkou pro příjemce v platném znění
s nejbližší monitorovací zprávou a byly v podobě kompletní zadávací dokumentace, řádně
chronologicky seřazené a založené v šanonu či deskách tak, aby žádný dokument nebyl vložen volně.
Kontrola všech již uskutečněných zadávacích řízení bude provedena současně s první předloženou
žádostí o platbu.
Shora uvedené bude upraveno v relevantních dokumentech při jejich nejbližší aktualizaci.
Metodické oznámení č. 38 schválila:
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