Metodický pokyn č. 84

Aktualizace Výzvy č. 79, 80, 82 a 83
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. 84, kterým se
aktualizují výzvy č. 79 - oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu,
80 - oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, 82 - oblast podpory 3.2 Rozvoj
měst – volnočasové aktivity a 83 - oblast podpory 3.3 Rozvoj měst – volnočasové aktivity.

Předmětem pokynu č. 84 je:
1. úprava Nestátních neziskových organizací, jako oprávněných příjemců v uvedených
výzvách na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
2. doplnění povinných příloh Výzvy č. 79,
3. zahrnutí doprovodné infrastruktury turistických stezek do hlavních aktivit Výzvy č. 79,
4. zrušení možnosti financovat projekty ve Výzvě č. 79 prostřednictvím režimu de minimis,
5. způsobilost doplňkových aktivit ve výzvě č. 82 a 83 pouze ve vazbě na hlavní aktivitu
řešenou projektem.

Ad 1) úprava seznamu oprávněných příjemců podle zákona č. 89/2012 Občanský zákoník:

Od 1. 1. 2014 budou v rámci výzev č. 79, 82 a 83 akceptovány i nové formy NNO, pokud
vznikly transformací občanského sdružení, nebo obecně prospěšné společností v souladu se
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. U výzvy č. 80 budou akceptovány rovněž nové formy
NNO, pokud vznikly transformací obecně prospěšné společností v souladu se zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

Ad 2) doplnění povinných příloh Výzvy č. 79:

Změna se týká úpravy textu povinné přílohy č. 6 – Doklad o prokázání vlastnických vztahů
dokládané k Žádosti o poskytnutí dotace. Metodický pokyn doplňuje doklad o prokázání
vlastnických vztahů u projektů zahrnujících budování drobné doprovodné infrastruktury
k stávajícím liniovým stavbám, pro kterou není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení:
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„f) U projektů, které zahrnují budování drobné doprovodné infrastruktury k stávajícím liniovým
stavbám (např. značky, mobiliář), pro kterou není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení,
žadatel pro tuto drobnou doprovodnou infrastrukturu předloží:
Písemný souhlas vlastníků pozemků s realizací projektů a s umístěním drobné doprovodné
infrastruktury na pozemku. Souhlas však nenahrazuje zřízení věcného břemene a může být
vlastníkem pozemku kdykoliv odejmut. V tomto ohledu je tedy nutné upozornit, že u vlastních
liniových staveb musí být zřízeno věcné břemeno.
Tento souhlas musí být vydán minimálně na dobu, po kterou je příjemce podpory vázán podmínkou
udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky
u malých a středních podniků). Písemný souhlas musí obsahovat:
Identifikaci pozemku prostřednictvím parcelního čísla, názvu katastrálního území, ve kterém se
pozemek nachází (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách,
též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu),
Identifikaci vlastníka pozemku prostřednictvím jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, rodného
čísla,
Identifikaci osoby, jíž je souhlas udělován, tj. žadatele, prostřednictvím identifikačních údajů pro
fyzické osoby – jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání, IČ, rodné číslo (nebylo-li přiděleno tak
datum narození) – v případě právnických osob – firma/název, sídlo, IČ,
Jasný a srozumitelný projev vůle vlastníka, kterým souhlasí s umístěním drobné doprovodné
infrastruktury na svém pozemku,
Uvedení o jakou drobnou doprovodnou infrastrukturu se jedná,
Dobu, na níž vlastník pozemku souhlas uděluje,
Datum udělení souhlasu,
Vlastnoruční podpis vlastníka pozemku.
Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady
jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kterými žadatel doloží, že
osoba, s níž je souhlas uzavřen, je vlastníkem nemovitosti. Plánované umístění doprovodné
infrastruktury musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeno.
V případě projektů, které zahrnují zřizování navigačních či informačních značek na dálnicích, silnicích
I., II. a III. třídy nebo místních komunikacích nebude prokazování vlastnických vztahů vyžadováno.
V případě těchto značek u účelových komunikací však musí žadatel doložit vlastnické vztahy
způsobem popsaným výše.“
Ad3) úprava hlavních aktivit Výzvy č. 79

Z výčtu doplňkových aktivit ve Výzvě č. 79 se odstraňuje aktivita „Doprovodná infrastruktura
v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek
(např. dopravní hřiště, cyklotrial, skatepark pro in-line, apod.).
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Aktivita „Budování nových turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické
okruhy, naučné stezky, hippostezky), součástí projektu může být značení, osázení
informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek,
rozhleden“ se rozšiřuje o doprovodnou infrastrukturu v přímé vazbě na turistické stezky
zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, skatepark pro in-line, úvaziště,
ustájení a jízdárny pro koně, apod.). Tato doprovodná infrastruktura musí být primárně
využívaná uživateli turistických stezek.

Ad4) úprava režimu financování ve Výzvě č. 79:

Ve výzvě č. 79 se ruší možnost financování projektu v režimu de minimis.

Ad5) úprava způsobilosti doplňkových aktivit ve Výzvě č. 82 a 83:

Ve výzvě č. 82 a 83 se upřesňuje způsobilost doplňkových aktivit tak, že způsobilost je
podmíněna přímou vazbou na hlavní aktivitu řešenou v projektu.

Metodický pokyn č. 84 byl schválen Výborem Regionální rady dne 20. 1. 2014 usnesením
č. 06-PP01/2014/VRRSČ s platností od 27. 1. 2014.

