Metodický pokyn č. 55
Úprava kritérií pro poskytnutí podpory a možnost přerušení kontinuálních 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. 55, kterým se
aktualizuje text výzvy a Pokyny pro žadatele a příjemce ke kontinuálním výzvám č. 56, 91A,
92A, 93A, 94 a 95.

Tento pokyn upravuje kritéria pro poskytnutí podpory a zavádí možnost Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ÚRR) přerušit kontinuální výzvu.

Úprava kritérií pro poskytnutí podpory
V případě, kdy je nezbytné stanovit pořadí projektů doporučených k financování (zejména
pokud se jedná o zbývající prostředky v dané výzvě), je pořadí projektů, které dosáhly
minimální bodové hranice, stanoveno dle doby registrace jednotlivých projektů.

Možnost přerušení kontinuální výzvy
V případě, že je ÚRR zaregistrován projekt, jehož požadovaná alokace by mohla vyčerpat
zbývající prostředky v dané výzvě, rozhodne ředitel ÚRR o pozastavení příjmu projektů v této
výzvě. V případě, že některý z hodnocených projektů bude v rámci hodnocení vyřazen nebo
v případě navýšení prostředků dané výzvy, může ředitel ÚRR rozhodnout o zrušení
pozastavení příjmu projektů.
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Změna výše uvedených pravidel bude reflektována v kontinuálních výzvách č. 56, 91A, 92A,
93A, 94 a 95 v textu výzvy v části „Kritéria pro poskytnutí podpory“ a v kapitole č. III.4 (resp.
III.3) PPŽP „Schválení projektů“. Aktualizované znění těchto pravidel je uvedeno v příloze č.
1 tohoto metodického pokynu.

Metodický pokyn č. 55 byl schválen Výborem Regionální rady dne 18. 6. 2012 Usnesením č.
14-26/2012/VRRSČ s platností od 19. 6. 2012.
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Příloha č. 1
Kritéria pro poskytnutí podpory (text výzvy) – Výzva č. 91A
Kritéria pro poskytnutí podpory:
K podpoře budou vybrány dílčí projekty, které budou součástí schváleného IPRM, splní kritéria
přijatelnosti i formálních náležitostí a dosáhnou minimální bodové hranice. Počet podpořených
projektů pak bude limitován výší alokace na dané IPRM (uvedené ve Smlouvě o realizaci IPRM).
Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze IV. Pokynů pro žadatele a příjemce.
V případě, kdy je nezbytné stanovit pořadí projektů doporučených k financování (zejména pokud
se jedná o zbývající prostředky v daném IPRM), je pořadí projektů, které dosáhly minimální
bodové hranice, stanoveno dle doby registrace jednotlivých projektů.

Kritéria pro poskytnutí podpory (text výzvy) – Výzva č. 56, 92A, 93A, 94 a 95
Kritéria pro poskytnutí podpory:
K podpoře budou vybrány projekty, které splní kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a
dosáhnou minimální bodové hranice. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší
alokace na danou výzvu. Výběrová kritéria jsou uvedena v příloze IV. Pokynů pro žadatele a
příjemce.
V případě, kdy je nezbytné stanovit pořadí projektů doporučených k financování (zejména pokud
se jedná o zbývající prostředky v dané výzvě), je pořadí projektů, které dosáhly minimální bodové
hranice, stanoveno dle doby registrace jednotlivých projektů.

PPŽP - Kap. III.3 Schválení projektů (Výzva č. 91A)

Po ohodnocení projektů a provedení fyzické kontroly ex-ante vypracují pracovníci OAP podklady pro schválení
projektů k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).
Podklady zahrnují Souhrnnou zprávu o průběhu kontroly a hodnocení a projektové listy s informacemi k jednotlivým
projektům. Tyto podklady jsou předloženy VRR ke schválení.
Dílčí projekty v oblasti podpory 3.1 jsou schvalovány na nejbližším zasedání VRR.
Výstupem ze zasedání VRR je Usnesení obsahující seznam projektů schválených k financování včetně alokovaných
částek. VRR nesmí měnit výši podpory u jednotlivých projektů, může pouze schválit snížení výše podpory na
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doporučení pracovníků provádějících hodnocení a kontrolu projektů (jedná se o projekty doporučené s výhradou).
Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na dané IPRM.
V případě, kdy je nezbytné stanovit pořadí dílčích projektů doporučených k financování (zejména pokud se jedná o
zbývající prostředky pro dané IPRM), je pořadí projektů, které dosáhly minimální bodové hranice, stanoveno dle
doby registrace jednotlivých projektů.
Každý člen VRR má právo v období mezi obdržením podkladů k jednání a dnem konání zasedání VRR seznámit se
s jednotlivými projekty, jakož i s protokoly a zápisy z jednotlivých kontrol a hodnocení, a na základě jejich
prostudování podat na zasedání VRR konstruktivní námitky z důvodu podezření na procesní chyby
(tj. nedodržení stanovených postupů při výběru projektů). Pokud tento případ nastane, je schvalování seznamu
projektů k financování odloženo a námitka prozkoumána (z pověření vedoucího odboru Administrace ROP tak činí
vedoucí oddělení Metodické podpory). V případě posouzení námitky člena VRR jako opodstatněné je nutné celý
proces výběru projektů zopakovat.1
Seznam projektů schválených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz
nejpozději do dvou pracovních dnů od zasedání VRR .
O výsledku hodnocení projektu je žadatel informován v Oznámení o schválení projektu k financování (schválené
projekty) či v Oznámení o zamítnutí projektu k financování (zamítnuté projekty), které je zasláno do pěti pracovních
dnů od zasedání VRR doporučeným dopisem žadateli (statutárnímu zástupci žadatele).
V případě, že v době od podání projektové žádosti do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dojde
k významným změnám oproti původnímu stavu (viz IV.2 změny v průběhu realizace projektu), je žadatel povinen
neprodleně informovat ÚRR o této změně v dostatečném časovém předstihu tak, aby vzniklá situace mohla být
adekvátně řešena.

PPŽP - Kap. III.4 Schválení projektů (Výzva č. 56, 92A, 93A,94 a 95)
Po ohodnocení projektů a provedení fyzické kontroly ex-ante vypracují pracovníci OAP podklady pro schválení
projektů k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).
Podklady zahrnují Souhrnnou zprávu o průběhu kontroly a hodnocení a projektové listy s informacemi k jednotlivým
projektům. Tyto podklady jsou předloženy VRR ke schválení. Projekty jsou schvalovány na nejbližším zasedání
VRR. Výstupem ze zasedání VRR je Usnesení obsahující seznam projektů schválených k financování včetně
alokovaných částek. VRR nesmí měnit výši podpory u jednotlivých projektů, může pouze schválit snížení výše
podpory na doporučení pracovníků provádějících hodnocení a kontrolu projektů (jedná se o projekty doporučené
s výhradou). Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou oblast podpory a na danou výzvu.
V případě podání námitek ze strany člena VRR a pozdržení procesu schvalování projektů (příp. opakování procesu výběru projektů) je žadatel o dané skutečnosti informován na internetových
stránkách www.ropstrednicechy.cz.
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V případě, kdy je nezbytné stanovit pořadí projektů doporučených k financování (zejména pokud se jedná o zbývající
prostředky v dané výzvě), je pořadí projektů, které dosáhly minimální bodové hranice, stanoveno dle doby registrace
projektů.
Každý člen VRR má právo v období mezi obdržením podkladů k jednání a dnem konání zasedání VRR seznámit se
s jednotlivými projekty, jakož i s protokoly a zápisy z jednotlivých kontrol a hodnocení, a na základě jejich
prostudování podat na zasedání VRR konstruktivní námitky z důvodu podezření na procesní chyby
(tj. nedodržení stanovených postupů při výběru projektů). Pokud tento případ nastane, je schvalování seznamu
projektů k financování odloženo a námitka prozkoumána (z pověření vedoucího odboru Administrace ROP tak činí
vedoucí oddělení Metodické podpory). V případě posouzení námitky člena VRR jako opodstatněné je nutné celý
proces výběru projektů zopakovat.2
Seznam projektů schválených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz
nejpozději do dvou pracovních dnů od zasedání VRR .
O výsledku hodnocení projektu je žadatel informován v Oznámení o schválení projektu k financování (schválené
projekty) či v Oznámení o zamítnutí projektu k financování (zamítnuté projekty), které je zasláno do pěti pracovních
dnů od zasedání VRR doporučeným dopisem žadateli (statutárnímu zástupci žadatele).
V případě, že v době od podání projektové žádosti do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dojde
k významným změnám oproti původnímu stavu (viz IV. 2 změny v průběhu realizace projektu), je žadatel povinen
neprodleně informovat ÚRR o této změně v dostatečném časovém předstihu tak, aby vzniklá situace mohla být
adekvátně řešena.

V případě podání námitek ze strany člena VRR a pozdržení procesu schvalování projektů (příp. opakování procesu výběru projektů) je žadatel o dané skutečnosti informován na internetových
stránkách www.ropstrednicechy.cz.
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