Informace o náhradních projektech
Základním smyslem schválení možnosti financování v režimu náhradních projektů je zajistit realizaci
zbývajících finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory Regionálního operačního
programu Střední Čechy, kdy již není efektivní vyhlašovat novou výzvu k předkládání projektů. Mezi
náhradní projekty budou zařazeny všechny projekty z pravidelných (kolových) výzev, které byly
předmětem schvalování od 1. 7. 2011 a splnily minimální bodovou hranici, ale nebyly z důvodu
nedostatečné alokace schváleny k financování. Proces schvalování náhradních projektů je možné
zahájit po vyhlášení poslední výzvy, která se v dané oblasti podpory ROP SČ předpokládá. U
kontinuálních výzev nebudou schvalovány žádné náhradní projekty.
Dodatečné prostředky na financování náhradních projektů se sledují odděleně za každou oblast
podpory a mohou být využity na financování náhradních projektů z té oblasti podpory, ve které byly
vygenerovány. Mohou být vytvořeny jednak z úspor jednotlivých realizovaných projektů, kurzových
rozdílů, zbylých prostředků v příslušné výzvě, odstoupením od Smlouvy o poskytnutí dotace či sankcí.
V případě, že v dané oblasti podpory bude pouze jedna výzva s náhradními projekty, bude seznam
náhradních projektů vytvořen pouze z těchto projektů, přičemž bude plně respektováno bodové
hodnocení jednotlivých projektů. Pokud nastane případ, kdy bude v dané oblasti podpory více výzev
s náhradními projekty, může Výbor Regionální rady (VRR) rozdělit dodatečné prostředky mezi více
výzev obsahující náhradní projekty. Pořadí náhradních projektů dané věcným hodnocením bude
respektováno.
O zařazení mezi náhradní projekty budou žadatelé informováni dopisem oddělení Administrace
projektů (OAP), jehož součástí bude také upozornění, za jakých podmínek může být náhradní projekt
následně schválen k financování.

Pro oblasti podpory, kde již byla vyhlášena poslední výzva k předkládání projektů a kde existují
náhradní projekty, bude oddělení Monitoringu a evaluací (OME) ve spolupráci s oddělením Realizace
projektů a plateb (ORPP) zpracovávat přehled o volných finančních prostředcích v dané oblasti
podpory ROP SČ, který bude následně předložen na jednání VRR. VRR může rozhodnout, že volné
finanční prostředky v dané oblasti podpory nebudou zatím využity; budou použity na novou výzvu
k předkládání projektů nebo budou použity na náhradní projekty, přičemž výše dostupných prostředků
musí pokrýt alespoň 50 % požadované dotace z ERDF prvního náhradního projektu. Rozhodne-li
VRR o určení částky na náhradní projekty, zajistí OAP oslovení žadatelů s předběžnou nabídkou
určité výše dotace. Je-li k dispozici dostatek volných finančních prostředků, tak se nabízí vždy celá
výše požadované dotace. Určená alokace je nabízena dle pořadí výsledného seznamu náhradních
projektů. Přeskočit žadatele na vyšším místě lze jen tehdy, pokud tento nabízenou částku nepřijme.
Stanovisko statutárního zástupce žadatele k zaslané nabídce musí být doručeno na ÚRR do 15
pracovních dnů od odeslání informace o možnosti financování. Pokud se žadatel v tomto termínu
nevyjádří, považuje se toto za jeho nesouhlas. Z důvodu urychlení celého procesu může být zároveň
osloveno i více žadatelů najednou. Žadatel, který odmítne dotaci, která pokrývá 100 % požadované
výše dotace, bude ze seznamu náhradních projektů vyřazen. Z tohoto seznamu bude rovněž vyřazen i
žadatel, který o to požádá (v každém „oslovení“ budou příslušní žadatelé dotázaní, mají-li zájem zůstat
v seznamu náhradních projektů). V případě souhlasu žadatele bude jeho náhradní projekt předložen na
nejbližší jednání VRR ke schválení k financování. V procesu administrace se dále postupuje jako u
ostatních projektů schválených k financování.
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Bude-li v oblasti podpory, kde již byly schváleny náhradní projekty, vyhlášena nová výzva, mohou
žadatelé, jejichž projekt byl schválen jako náhradní předložit tento projekt opět do nově vyhlášené
výzvy (za předpokladu, že splňuje podmínky této výzvy). V tomto případě mohou při vyhodnocení
těchto projektů nastat následující situace:
1. Projekt v nové výzvě nedosáhne min. bodové hranice nebo bude vyřazen z hodnocení. Toto
nemá vliv na zařazení projektu v předchozí výzvě do seznamu náhradních projektů.
2. Projekt v nové výzvě nebude schválen k financování, avšak opět splní podmínky náhradních
projektů. Žadatel se může rozhodnout, ve které výzvě bude projekt zařazen jako náhradní
(hodnocení identických projektů se může mírně lišit).
3. Projekt v nové výzvě bude schválen k financování. V tomto případě bude projekt v předchozí
výzvě vyřazen ze seznamu náhradních projektů.

