Metodický pokyn č. 89
Aktualizace kolové výzvy č. 85 (místní komunikace, obl. p. 1.1)
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 89, kterým se
aktualizuje kolová výzva č. 85 (místní komunikace, oblast podpory 1.1).
Přehled změn:
1. zavedení režimu „závěrečných výzev“,
2. úprava bodu 7 textu výzvy Forma a výše podpory – struktura financování (tabulky),
3. úprava výše alokace (bod 9 textu výzvy – Alokované prostředky),
4. úprava bodu 14 textu výzvy Kritéria pro poskytnutí podpory,
5. vložení nové kapitoly PPŽP: č. IX – Režim závěrečných výzev.
Přílohou tohoto metodického pokynu jsou upravené kapitoly Pokynů pro žadatele a příjemce o
výše uvedené změny. Pro větší přehlednost jsou úpravy v textu provedeny v revizní formě
s označením změny.

Aktualizace kolové výzvy č. 85 (verze 1.3) na základě Metodického pokynu č. 89 je platná
následující den po schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který
je uvedený níže.

Metodický pokyn č. 89 byl schválen Výborem Regionální rady ROP NUTS 2 Střední Čechy dne
21. 5. 2014, usnesením č. 03-PP02/2014/VRRSČ, s platností od 22. 5. 2014.
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Příloha č. 1 - Aktualizace PPŽP v kolové výzvě č. 85 (verze 1.3)

Ad1. Úprava úvodní části kolové výzvy č. 85 – zavedení režimu závěrečných výzev.
TEXT VÝZVY – OBLAST PODPORY 1.1
REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
vyhlašuje
v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy
VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V REŽIMU ZÁVĚREČNÝCH VÝZEV
1. Číslo výzvy:

85 (verze 1.3)

Ad2. Úprava bodu 7 textu výzvy Forma a výše podpory – struktura financování (tabulky).
7. Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy.
Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční
mezery.
V rámci výzvy budou v oblasti podpory 1.1 podpořeny projekty, které nezakládají veřejnou podporu, nebo projekty
zakládající veřejnou podporu, v jejichž případě je dotace poskytnuta v režimu blokové výjimky podle nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006. Smlouvu o poskytnutí dotace na projekty spadající do režimu blokové výjimky lze
podepsat pouze do 30. 6. 2014.

Struktura financování
Projekty nezakládající veřejnou podporu:

Typ příjemce

Obce
Organizace zřizované
nebo zakládané
obcemi

Maximální
míra
dotace
způsobilých
výdajů (v
%)

Vlastní prostředky ve
vztahu ke způsobilým
výdajům celkem

ERDF

SR

KR

Veřejné

Neveřejné

Veřejné
prostředky
k celkovým
způsobilým
výdajům

85 %

100 %

0%

0%

15 %

0%

100 %

85 %

100 %

0%

0%

15 %

0%

100 %

Struktura dotace
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Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu blokové výjimky:
Maximální
míra
dotace
způsobilých
výdajů (v
%)

Typ příjemce

Veřejné subjekty

Obce
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
- malý podnik
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
- střední podnik
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
- velký podnik

Vlastní prostředky ve
vztahu ke způsobilým
výdajům celkem

ERDF

SR

KR

Veřejné

Neveřejné

Veřejné
prostředky
k celkovým
způsobilým
výdajům

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

60 %

100 %

0%

0%

40 %

0%

100 %

50 %

100 %

0%

0%

50 %

0%

100 %

40 %

100 %

0%

0%

60 %

0%

100 %

Struktura dotace

Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu:

Typ příjemce

Maximální výše podpory
z rozpočtu RR
%
celkových způsobilých výdajů projektu

Zdroje příjemce
%
celkových způsobilých
výdajů projektu

Obec, organizace
zřizované či zakládané
obcí

85 %

15 %

Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu
blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006:

Typ příjemce

Maximální výše podpory
z rozpočtu RR
%
celkových způsobilých výdajů projektu

Zdroje příjemce
%
celkových způsobilých
výdajů projektu

Obec

40 %

60 %

Organizace zřizované
nebo zakládané obcí
splňující definici malého
podniku

60 %

40 %

Organizace zřizované
nebo zakládané obcí
splňující definici
středního podniku

50 %

50 %

Organizace zřizované
nebo zakládané obcí
splňující definici
velkého podniku

40 %

60 %
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Struktura financování:
Veřejné financování
% celkových veřejných způsobilých
výdajů projektu
Typ příjemce

Typ
podniku
ERDF

SR

Soukromé
financování
% celkových
způsobilých
výdajů
projektu

KR

Příjemce

Příjemce

Projekty zakládající VP
Obec

Organizace zřizované nebo
zakládané obcí

velký

40

-

-

60

-

malý

60

-

-

40

-

střední

50

50

velký

40

60

Projekty nezakládající VP
Obec

85

-

-

15

-

Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

85

-

-

15

-

Ad3. Úprava výše alokace (bod 9 textu výzvy – Alokované prostředky).
9. Alokované prostředky:
Celková alokace

xxx xxx xxx185 000 000,- Kč

„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy č. 85 (verze 1.3)

135 000 000,- Kč*

Přepočet kurzem 27,00 Kč za 1 EURO.
* Výše bezpečné alokace bude aktualizována s ohledem na prioritní financování projektů ve Výzvě č. 74.

Na tuto výzvu je alokováno celkem 185 000 000,- Kč (přepočet kurzem 27,00 Kč za 1 EURO).

Ad4. Úprava bodu 14 textu výzvy Kritéria pro poskytnutí podpory.
14. Kritéria pro poskytnutí podpory:
Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly
nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na danou výzvu. Výběrová
kritéria jsou součástí Pokynů pro žadatele a příjemce. Viz rovněž kap. č. IX – Režim závěrečných výzev.
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Ad5. Vložení nové kapitoly PPŽP: č. IX – Režim závěrečných výzev.

IX. Režim závěrečných výzev
Tato kapitola obsahuje popis režimu závěrečných výzev. Jedná se o výzvy, které jsou vyhlašovány se zbytkovou
finanční alokací, a jedním z jejich cílů je vyčerpání finančních alokací dle jednotlivých oblastí podpory. Kurzové
riziko tak ponese příjemce.

IX.1 Závěrečné výzvy k předkládání projektů
Příprava výzvy probíhá standardním způsobem, avšak od standardních výzev se liší především výpočtem zbytkové
finanční alokace.
Výsledkem výpočtu finanční alokace je tzv. bezpečná část alokace a tzv. nejistá část alokace. V případě tzv. bezpečné
části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu budou s vysokou mírou pravděpodobnosti k
dispozici. Do výpočtu této části vstupuje alokace dosud nezahrnutá do souhrnných žádostí o platbu, která je
přepočtena kurzem 27,00 Kč za 1 EURO.
V případě tzv. nejisté části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu můžou, ale také nemusí být
k dispozici z důvodu pohybu kurzu CZK/EURO a dalších okolností realizace již schválených projektů. Do výpočtu
vstupuje alokace oblasti podpory, od které je odečten objem souhrnných žádostí o platbu a bezpečná část alokace.
Tento výsledek je přepočten aktuálním kurzem.
Při stanovení výše bezpečné alokace Výzvy č. 85 bude zohledněno prioritní financování projektů ve Výzvě č. 74,
která je rovněž v režimu závěrečných výzev.
Projekty po ukončení výzvy budou přijímány a hodnoceny standardním způsobem. Přednostně jsou finančně
uspokojováni příjemci s vyšším počtem bodů v rámci bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhodne počet
bodů v části bodového hodnocení – „Výsledky projektu“, v případě že i zde bude počet bodů stejný, rozhodne počet
bodů v části bodového hodnocení – „Potřebnost a relevance“. V případě rovnosti bodů v obou těchto částech
hodnocení je upřednostněn projekt s nižším registračním číslem.
Projekty, které budou celé kryté bezpečnou částí alokace, budou administrovány standardním způsobem. Projekt,
který bude částečně kryt bezpečnou částí alokace, bude mít smlouvou o poskytnutí dotace přislíbeno minimum ve
výši odpovídající této bezpečné části, maximum ve výši jeho požadavku. Všechny ostatní projekty, které dosáhnou
minimální bodové hranice nebudou mít smlouvu garantovanou minimální dotaci, maximální dotace bude odpovídat
výši požadavku příjemce.
Pokud příjemce za těchto podmínek smlouvu nepodepíše, může zůstat v režimu náhradního projektu a smlouvu
podepsat později (např. až bude jasné, že na něj prostředky zbydou). V pořadí projektů se ovšem zařadí za poslední
projekt s podepsanou smlouvou. Řídící orgán bude upřednostňovat možnost podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
před režimem náhradního projektu.
Projekty s pohyblivou mírou dotace (tedy ty, které nebudou plně kryty jistou částí alokace v době schválení projektů
Výborem Regionální rady) budou mít smlouvu o poskytnutí dotace nastavenou tak, že celkové způsobilé výdaje
budou odpovídat podílu ERDF. Vlastní podíl bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý.
Stejnou úpravu budou příjemci provádět v soupiskách účetních dokladů. Toto opatření umožní měnit míru
spolufinancování projektů mezi jednotlivými žádostmi o platbu.
Projektové žádosti budou předkládány se standardními poměry financování. Jejich úpravu bude provádět OAPRF u
projektů schválených VRR.
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Výpočet aktuálního zůstatku alokace a její bezpečné a nejisté části bude probíhat měsíčně. Příjemci budou pravidelně
o vývoji informování.
Příprava kontinuální výzvy probíhá standardním způsobem, stejně tak hodnocení projektových žádostí avšak s tím
rozdílem, že oproti kolovým výzvám není rozhodující pořadí projektů v bodovém hodnocení, ale pořadí dle okamžiku
registrace projektu (dle registračního čísla projektu).

IX.2 Žádost o platbu a změny projektu
Projekty s pohyblivou mírou dotace můžou (za respektování všech dosud platných omezení) předložit libovolný počet
žádostí o platbu. Žádost o platbu je proplacena v okamžiku, kdy je jasné, že pro projekt s vyšším počtem bodů (resp.
dříve zaregistrovaný v případě kontinuálních výzev) je dostatek finančních prostředků. Žádost nečeká na proplacení
žádostí o platbu u projektu, který je v pořadí výše.
U P O ZO R N Ě N Í
ŘO není v režimu závěrečných výzev u projektů z části nebo úplně financovaných z „ nejisté“ části alokace
vždy schopen garantovat včasné proplacené prostředků. Z tohoto důvodu se nedoporučuje žadatelům
využívat režim modifikovaných plateb.

Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení,
méněpráce a to do 30 kalendářních od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy
s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím
monitorovací zprávy, hlášení o pokroku.

IX.3 Harmonogram projektu
Smlouva musí být podepsána ze strany příjemce do 28 pracovních dnů od usnesení VRR. Náměstek ředitele může
v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této lhůty.
Zadávací řízení na hlavní předmět projektu musí být ukončeno do 5 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR
k financování.
Fyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR k financování.
Nedodržení výše uvedených termínů je zejména s ohledem na reálný harmonogram projektu důvodem k odstoupení
od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace.
Žádosti o platbu u všech projektů můžou být předkládány do 31. 10. 2015 s tím, že ŘO může povolit výjimku pro
předložení do 31. 12. 2015, kdy končí způsobilost výdajů.
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