Metodický pokyn č. 20
Pravidla pro posuzování změn projektu
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy (ŘO ROP) vydává na základě svých kompetencí a
v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 20,
kterým upravuje pravidla posuzování změn finančního plánu.
Pravidla pro posuzování změn projektu jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto Metodického
pokynu.
Upravená pravidla pro posuzování změn finančního plánu platí pro výzvy č. 1-33 a pro výzvu
č. 91 a nahrazují Kapitolu Změny v průběhu realizace projektu Pokynů pro žadatele a příjemce
pro výzvu č. 1 až 33 a pro výzvu č. 91.

Metodický pokyn č. 20 byl schválen Výborem Regionální rady dne 2. září 2009 Usnesením č.
08-10/2009/VRRSČ s platností od 2. září 2009.
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Příloha č. 1: Pravidla pro posuzování změn finančního projektu
Jakékoliv změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, musí příjemce neprodleně předem
písemně oznámit projektovému či finančnímu manažerovi ORPP. K hlášení změn použije formuláře Oznámení
příjemce o změnách projektu (dále jen „Oznámení“), uvedeného v příloze č. VIII Formuláře dokumentů
předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu.
Rozlišujeme dva druhy změn v projektu podle jejich závažnosti
a) Nepodstatné změny – tj. změny při realizaci projektu oproti původnímu plánu, které nevyžadují dodatek ke
Smlouvě; jedná se zejména o:
změnu časového harmonogramu v míře, která nezakládá podstatnou změnu ve finančním plánu;
změnu účtu projektu;
prodloužení délky (fyzické) realizace projektu o max. 30 kalendářních dní;
nenaplnění indikátorů o max. 10 %;
změnu rozpočtu - přesun prostředků v rozpočtu mezi hlavními položkami rozpočtu, tj. položkami, jejichž kód je
čtyřmístný, např. 01.04 (při kterých dojde ke změně těchto položek o méně než 15 % z jejich původní výše);
změnu rozpočtu - přesun prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci jednotlivých hlavních položek
rozpočtu (tj. šestimístných položek, např. 01.04.01);
změny statutárního zástupce příjemce;
změny adresy příjemce nebo kontaktních osob;
změnu ve finančním plánu - prodloužení finanční fáze o max. 90 kalendářních dnů;
změnu ve finančním plánu - zkrácení finanční fáze1;
změnu ve finančním plánu - snížení požadované částky oproti původnímu předpokladu ve finančním plánu
změnu ve finančním plánu - zvýšení požadované částky oproti původnímu předpokladu ve finančním plánu.
drobné změny stavebního řešení projektu

b) Podstatné změny – tj. změny při realizaci projektu oproti původnímu plánu, které vyžadují dodatek ke
Smlouvě; jedná se zejména o:
změny ovlivňující cíle projektu;
nenaplnění indikátorů o více než 10 %;
změnu ve finančním plánu - prodloužení délky finanční fáze o více než 90 kalendářních dnů;
změnu data zahájení (fyzické) realizace projektu (o více než 60 kalendářních dnů);
změnu termínu ukončení (fyzické) realizace projektu o více než 30 kalendářních dnů oproti datu uvedeném ve
Smlouvě o poskytnutí dotace.
Před vyplněním Oznámení příjemce nejdříve konzultuje každou změnu telefonicky, e-mailem či osobně s
projektovým nebo finančním manažerem ORPP. Příjemce musí změnu konzultovat a oznámit v dostatečném
časovém předstihu v závislosti na povaze změny. Pro podstatné změny je stanovena lhůta 25 pracovních dní před
vznikem požadované změny.
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Každou změnu oznámí příjemce bezprostředně po dané konzultaci na formuláři Oznámení, vč. přiložených
dokladů dostatečných k posouzení změny. Oznámení příjemce doručí osobně či doporučeně poštou projektovému
nebo finančnímu manažerovi ORPP.
Manažer ORPP posoudí každou nahlášenou změnu a písemně informuje příjemce o schválení či neschválení
každé nahlášené změny v projektu prostřednictvím Oznámení o řešení změn v projektu. Oznámení obsahuje
informace, zda nepodstatné změny ŘO ROP bere/nebere na vědomí či zda podstatné změny ŘO ROP
schválil/neschválil, vč. uvedení důvodů. Zároveň informuje o dalším postupu. Příjemce nesmí změnu realizovat
dříve, než změnu ŘO ROP oznámí.
Při vypracování dodatku ke Smlouvě se postupuje obdobně jako u vypracování Smlouvy (viz kapitola III. Výběr
projektů, Smlouva o poskytnutí dotace).
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