Metodický pokyn č. 94
Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX.
Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu „závěrečných výzev“)
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. 94, kterým se
aktualizují vybrané kapitoly Pokynů pro žadatele a příjemce, zejména kap. IV.2 Změny v průběhu
realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev (v případě výzev vyhlášených v režimu
„závěrečných výzev“).
Tento metodický pokyn:
1) aktualizuje kapitolu IV.2 Změny v průběhu realizace projektu (v části „Upozornění“) u
výzev č. 71 až 88, 92B, 93A a 97 takto:
„Příjemcům je umožněna věcná úprava a případné navyšování či ponižování položek rozpočtu projektu. Tato
pravidla se použijí pro případy, kdy příjemce požádá o změnu v položkách rozpočtu (např. přesun prostředků
z položky 01.03 do položky 01.04), případně o rozšíření položkového rozpočtu, které bude ze strany
poskytovatele dotace povoleno za předpokladu zachování maximální výše způsobilých výdajů uvedených
v aktuálním rozpočtu projektu. Rozšíření musí být v souladu s cílem a účelem projektu a s dalšími pravidly
ROP SČ.“

2) aktualizuje kapitolu IV.2 Změny v průběhu realizace projektu u všech výzev doplněním:
„Pokud je příjemce ze strany poskytovatele dotace v rámci schvalování oznámené změny
vyzván k doplnění informací a podkladů je tak povinen učinit do 10 pracovních dní.
Nedodržení tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí požadované změny projektu“
3) doplňuje kapitolu IX. Režim závěrečných výzev – IX.2 Žádost o platbu a změny projektu
(v případě výzev vyhlášených v režimu „závěrečných výzev“) takto:
„Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových
řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní 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 (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku
příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro
neschválení následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů apod.).“

Přílohou tohoto metodického pokynu jsou upravené příslušné kapitoly PPŽP, dle výše uvedených
změn, v revizní formě.

Metodický pokyn č. 94 byl schválen Výborem Regionální rady ROP NUTS 2 Střední Čechy dne
18. 9. 2014, usnesením č. 04-13/2014/VRRSČ, s platností od 19. 9. 2014.
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Příloha:
1. Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX.
Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu „závěrečných výzev“)
a) Aktualizace kap. IV. Změny v průběhu realizace projektu
IV. Změny v průběhu realizace 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, nebo změnu ohlásí v rámci monitorovacího hlášení či
monitorovací zprávy.
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;



prodloužení délky (fyzické) realizace projektu;



změnu data zahájení (fyzické) realizace projektu;



nenaplnění indikátorů o max. 10 %;



změny statutárního zástupce příjemce;



změny adresy příjemce nebo kontaktních osob;



změnu ve finančním plánu – prodloužení/zkrácení finanční fáze;



změnu ve finančním plánu – snížení/zvýšení požadované částky oproti původnímu předpokladu ve
finančním plánu



změnu termínu ukončení (fyzické) realizace projektu



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;



změnu účtu projektu;



nenaplnění indikátorů o více než 10 %.

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.
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.
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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
ŘO ROP změny schválil/neschválil, vč. uvedení důvodů.
Zároveň informuje o dalším postupu (zejména u podstatných změn o nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě, jako
podmínce schválení změny). Příjemce nesmí změnu realizovat dříve, než změnu ŘO ROP schválí.
Pokud je příjemce ze strany poskytovatele dotace v rámci schvalování oznámené změny vyzván k doplnění informací
a podkladů je tak povinen učinit do 10 pracovních dní. Nedodržení tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí
požadované změny projektu.
Při vypracování dodatku ke Smlouvě se postupuje obdobně jako u vypracování Smlouvy (viz kapitola
III. Výběr projektů, Smlouva o poskytnutí dotace).
UPOZORNĚNÍ
Příjemcům je umožněna věcná úprava a případné navyšování či ponižování položek rozpočtu projektu. Tato
pravidla se použijí pro případy, kdy příjemce požádá o změnu v položkách rozpočtu (např. přesun prostředků
z položky 01.03 do položky 01.04), případně o rozšíření položkového rozpočtu, které bude ze strany
poskytovatele dotace povoleno za předpokladu zachování maximální výše způsobilých výdajů uvedených
v aktuálním rozpočtu projektu. Rozšíření musí být v souladu s cílem a účelem projektu a s dalšími pravidly
ROP SČ. Výjimku z uvedených pravidel tvoří situace, kdy dojde v rámci výběrového řízení k vysoutěžení za
vyšší než plánovanou a schválenou hodnotu položky, která byla stanovena rozpočtovými specialisty Úřadu
regionální rady Střední Čechy (ÚRR SČ) na základě hodnocení hospodárnosti projektu. V tomto případě
nebude příjemci umožněno, aby z úspor na jiné položce v rozpočtu financoval vyšší hodnotu položky,
navýšené na základě výběrového řízení. Rozdíl mezi hodnotou položky navýšenou výběrovým řízením a
schválenou hodnotou v rámci hodnocení hospodárnosti je pro příjemce nezpůsobilým výdajem.
Všechny úpravy rozpočtu musí respektovat pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, která vycházejí
z Nařízení rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 (příjemce v žádosti zdůvodní především účelnost a
efektivnost dodatečných položek). Výběrové řízení, jehož předmětem budou položky rozšíření projektu, musí
řádně proběhnout dle pravidel Zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, příp. Závazných postupů pro
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách (budou povolovány změny oproti vysoutěženému výkazu výměr, jen pro činnosti a
dodávky vyspecifikované v zák. 137/2006 Sb., jako dodatečné práce, a to do výše 20% s tím, příjemce
dotace provede oslovení dané zákonem. V případě odsouhlasených změn nad 20% celkových výdajů
projektu je nutné provést odpovídající zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb.).
Plánovanou změnu rozpočtu příjemce oznámí prostřednictvím formuláře „Oznámení příjemce o změnách
projektu“. Finanční (projektový) manažer ORPP může tuto změnu schválit, pokud není v rozporu s výše
uvedenými či jinými pravidly ROP SČ, zejména pokud úspory nebyly již využity na realizaci jiného projektu,
popř. na alokaci jiné výzvy a pokud změna nebude mít vliv na přidělení dotace (dopad na věcné hodnocení
projektu). Žádost o změnu projektu (rozšíření projektu) není možné předkládat po předložení závěrečné
Žádosti o platbu.
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b) Aktualizace kap. IX Režim závěrečných výzev

IX. Režim závěrečných výzev
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.
UPOZORNĚNÍ
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 dní 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 (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku
příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro
neschválení následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů apod.).“

