Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 29
Pravidla pro zřizování garance udržitelnosti pro výzvy č. 28, 29, 32, 34, 35, 38 – 42, 44 – 46,
49, 53, 55 a 91
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s
Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Dodatek č.1 Metodického pokynu č. 29,
kterým upravuje znění Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvy č. 28, 29, 32, 34, 35, 38 – 42, 44
– 46, 49, 53, 55 a 91.

Dodatek č. 1 rozšiřuje platnost Metodického pokynu č. 29 rovněž na výzvy číslo 53 a 55 a
upravuje pravidla pro zřizování garance udržitelnosti tak, že umožňuje zřízení zástavního
práva i k movitému majetku.
Zajištění udržitelnosti projektu po stanovenou dobu je základní povinností příjemců, v důsledku
probíhající celosvětové hospodářské krize je udržení výsledků projektu značně ztíženo. Z tohoto
důvodu je u krizí nejvíce ohrožených subjektů vyžadována garance udržitelnosti.
Garance udržitelnosti ve formě pojistky nebo bankovní záruky musí být zřízena, pokud je
žadatelem (příjemcem) neveřejný subjekt nebo v něm veřejný subjekt nedrží větší než 50%
vlastnický podíl (podnikatelé, nestátní neziskové organizace). V případech, kdy Úřad regionální
rady dojde k závěru, že žadatel není objektivně schopen zajistit garanci v předepsané formě, může
být garance zajištěna alternativní formou (zástava majetku ve prospěch ROP Střední Čechy,
garance udržitelnosti třetím dostatečně bonitním subjektem či složení adekvátní částky ve
prospěch ROP Střední Čechy ve formě notářské úschovy).
Pro projekty schválené k financování před 1. dubnem 2010 je povinnost podmíněna rozhodnutím
Výboru regionální rady o nutnosti garanci zajistit. Za účelem zřízení garance udržitelnosti se
povoluje žadateli (příjemci) zřízení zástavního práva k majetku pořízenému z dotace. Náklady
spojené s garancí udržitelnosti nejsou způsobilé.
Pravidla pro zřizování garancí udržitelnosti jsou uvedena v příloze č. 1., která se stává částí
kapitoly III.5 Pokynů pro žadatele a příjemce. Uvedená pravidla budou reflektována v Pokynech
pro žadatele a příjemce pro následující výzvy.

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 29 byl schválen Výborem Regionální rady dne 11.
listopadu 2010 Usnesením č. 09-19/2010/VRRSČ s platností od 12. listopadu 2010.

Příloha č. 1:
Pokud je žadatelem (příjemcem) neveřejný subjekt nebo v něm veřejný subjekt nedrží větší než 50% vlastnický
podíl, potom žadatel (příjemce) musí zajistit udržitelnost projektu pomocí garance udržitelnosti ve formě
pojistky nebo bankovní záruky. V případech, kdy Úřad regionální rady dojde k závěru, že žadatel není
objektivně schopen zajistit garanci v předepsané formě, může být garance zajištěna alternativní formou (zástava
majetku ve prospěch ROP Střední Čechy, garance udržitelnosti třetím dostatečně bonitním subjektem či složení
adekvátní částky ve prospěch ROP Střední Čechy ve formě notářské úschovy). Pro projekty schválené k
financování před 1. dubnem 2010 je povinnost podmíněna rozhodnutím Výboru regionální rady o nutnosti
garanci zajistit.
Garance udržitelnosti musí zajišťovat navrácení finančních prostředků vyplacených příjemci v rámci realizace
projektu na účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v případě, že příjemci tato povinnost v době
udržitelnosti (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků) vznikne a příjemce ji
není schopen splnit.
Garance udržitelnosti musí být zřízena ve výši dotace na celou dobu udržitelnosti projektu (5 let ode dne
ukončení projektu, resp. 3 roky ode dne ukončení projektu u malých a středních podniků).
Nejpozději do okamžiku podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany žadatele musí žadatel předložit
stanovisko finančního ústavu (banky, pojišťovny), že mu bude po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace garance
udržitelnosti poskytnuta. Garanci žadatel (příjemce) doloží ve formě záruční listiny nebo pojistné smlouvy do 40
pracovních dnů po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Za účelem zřízení garance udržitelnosti se povoluje žadateli (příjemci) zřízení zástavního práva k majetku
pořízenému z dotace. Ustanovení v jiných částech Pokynů pro žadatele a příjemce zakazující užití majetku
pořízeného z dotace k zajištění závazku svého nebo třetí osoby, se na tento případ nevztahují.
Náklady spojené s garancí udržitelnosti nejsou způsobilé.

