V Českých Budějovicích dne 10. 3. 2014

Odstraněno: 22. 1

Metodické oznámení č. 38, revize č. 1
ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu
a postupu při uplatnění časových etap
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, které budou v případě stavebních prací
stvrzeny technickým dozorem stavebníka (resp. investora). Minimální výše jedné etapy nesmí
klesnout pod stanovenou hranici 2 miliony Kč způsobilých výdajů (výjimkou z této povinnosti jsou
závěrečné etapy a pokles způsobilých výdajů etapy v důsledku jejich krácení ze strany Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad).

Odstraněno: ,
Odstraněno: a na základě
písemného vyjádření technického
dozoru
Odstraněno: .
Odstraněno: a časové omezení jedné

Časové omezení jedné etapy je doporučováno na minimálně dva měsíce. Výjimku tvoří první
časová etapa. U projektů se změnou časových etap schválenou Úřadem Regionální rady regionu

Odstraněno: je doporučováno na
minimálně dva měsíce.

soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ“) do 30. 5. 2014 je nutné předložit první žádost o platbu
nejpozději do 30. 6. 2014. Projekty se schválenou změnou časových etap po 30. 5. 2014 předloží
první žádost o platbu po dvou měsících od schválení změny.

Rozdělení na časové etapy doporučujeme konzultovat s finančním manažerem daného
projektu.

O nastavení časových etap v projektu mohou požádat také příjemci, kteří již projekt realizují
(bez ohledu na dosavadní stanovení etap) a výše dotace projektu (uvedená ve Smlouvě

Odstraněno: si

o podmínkách poskytnutí dotace či v dodatku k ní) převyšuje 5 milionů Kč.

Odstraněno: , a to standardní formou
Oznámení o změně projektu, ve kterém
popíší dopad požadované změny na
harmonogram projektu a rozdělení etap

Příjemce si požádá o nastavení časových etap standardně předložením Oznámení o změně projektu,
ve kterém bude uvedeno, že se jedná o rozdělení projektu na časové etapy včetně zdůvodnění, dále
bude uveden dopad požadované změny na harmonogram a rozpočet projektu. Doložený rozpočet
projektu, zohledňující rozdělení projektu na časové etapy, je rozpočet předpokládaný, a to
v návaznosti na harmonogram prováděných prací. Pro danou časovou etapu bude považován za
maximální. Výši požadované dotace v jednotlivých časových etapách je tedy v závislosti na realizaci
prací projektu nutné naplánovat tak, aby v žádosti o platbu příjemce nepožadoval více finančních
prostředků, než uvedl v předpokládaném rozpočtu doloženém k Oznámení o změně projektu.
Změna z věcných etap na časové bude posouzena vždy s ohledem na čerpání alokace ROP NUTS II
Jihozápad a schvalována v rámci ÚRR JZ jako změna podstatná menšího rozsahu s následným
podpisem dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „dodatek“), který zohlední
časovost etap, úpravu harmonogramu a předložený rozpočet.
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Odstraněno: Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad

Po schválení změny je nutné dodržet časovou etapizaci až do ukončení fyzické realizace
projektu.
Příjemce spolu s monitorovací zprávou se žádostí o platbu (dále jen „EMZ/ZMZ“) předloží

Odstraněno: V případě, že bude
změna spočívající v rozdělení projektu
na časové etapy schválena,
Odstraněno: příjemce povinen

Oznámení o změně projektu s aktualizovaným rozpočtem projektu, tj. realizovaným rozpočtem
časové etapy (dle skutečného čerpání) a předpokládaným rozpočtem etap následujících. Na základě
zkontrolované EMZ/ZMZ bude vyhotoven další dodatek, který upraví rozpočet dle příjemcem
skutečně požadované dotace v dané časové etapě. Požadovaná výše dotace za danou časovou
etapu nesmí překročit předpokládanou výši dotace této etapy. Podpis dodatku bude
administrován v průběhu doby stanovené pro kontrolu EMZ/ZMZ a na základě něj dojde k proplacení
podané žádosti o platbu.
Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů projektu, je nutné zachovat
procentní limity jednotlivých položek ve způsobilých výdajích rozpočtu především v souladu
s Metodickým oznámením č. 12 (tj. zejména výdaje na odborné a znalecké posudky, výdaje spojené
s řízením projektu, výdaje na technický dozor investora, autorský dozor, BOZP, stavební dozor apod.)
a dalších stanovených limitů např. pro nákup pozemků atd. Výdaje předložené k proplacení v rámci
dané etapy, které budou překračovat stanovené procentní limity, budou označeny jako tzv.
sporné. Příjemce bude o této skutečnosti informován v Oznámení příjemci o krácení/zamítnutí
finančních prostředků dotace, jehož přílohou bude také vyčíslení sporných výdajů. Finanční manažer
v rámci kontroly ZMZ provede kontrolu i původně označených sporných výdajů v rámci dříve
předložených EMZ a ověří, zda ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům projektu nedošlo
k překročení stanovených limitů. Pokud budou procentní limity dodrženy, budou příjemci tyto
původně sporné výdaje proplaceny prostřednictvím mimořádné žádosti o platbu.
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, ke kterým se vážou způsobilé výdaje dané
etapy, bude provedena současně s první předloženou žádostí o platbu. I pro časové etapy je nutné
dodržet časovou způsobilost výdajů, tzn., že výdaje musí vzniknout během fyzické realizace etapy
a musí být uhrazeny nejpozději v den ukončení etapy, kdy je předložena žádost o platbu.
Odstraněno: Shora uvedené bude
upraveno v relevantních dokumentech
při jejich nejbližší aktualizaci.¶

Metodické oznámení č. 38, revizi č. 1 schválila:

Bc. Martina Kubice
vedoucí odboru řízení programu
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