Metodický pokyn č. 72

Pravidla pro posuzování změn projektu

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. 72, kterým
upravuje
pravidla
posuzování
změn
v rozpočtu
u
projektů
pro
výzvy
č. 93a a 97, a nahrazuje tím u těchto výzev Metodický pokyn č. 26. včetně dodatků č. 1 a 2.
Metodický pokyn č. 72 umožňuje příjemcům věcnou úpravu 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 možno ze strany poskytovatele
dotace povolit za předpokladu zachování maximální výše způsobilých výdajů schválených
VRR. 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 pro
činnosti a dodávky, které zákon č. 137/2006 Sb. specifikuje jako dodatečné práce, a to do
výše 20 % celkových výdajů projektu s tím, že příjemce dotace provede oslovení dané
zákonem. V případě odsouhlasených změn nad 20 % celkových výdajů projektu je nutné
provést odpovídající zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.).

Metodický pokyn č. 72

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.
Uvedená pravidla pro posuzování změn projektů jsou platné pro projekty zaregistrované od
data platnosti tohoto pokynu.

Metodický pokyn č. 72 byl schválen Výborem Regionální rady dne 30.4..2013 usnesením č.
05-03/2013/VRRSČ s platností od 1.5.2013.

