
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU 

Program přeshraniční spolupráce 

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 2007-2013 

 

MP číslo: 01/Příručka pro české žadatele, 5. vydání 

Platný od: 3. 4. 2012 

Účel:  Oprava odkazu na přílohu „Souhlas se zahájením 
realizace projektu“ v kap. 4.1.1. 

 Změna seznamu příloh – zrušení přílohy č. 13 

 

   



Metodický pokyn Národního orgánu, MP č. 01/Příručka pro české žadatele – 5. vydání, platný od 3. 4. 2012 
 

 1 

1. Předmět aktualizace 
Metodickým pokynem dochází k opravě odkazu na přílohu č. 10 „Souhlas se zahájením realizace 
projektu“ v kap. 4.1.1., kde je nesprávně tato příloha označena jako příloha č. 13. 

Dále dochází ke zrušení přílohy č. 13 „Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených 
zákonem“, jelikož tato příloha je součástí Příručky pro české příjemce dotace a také kapitola 4.5 
Příručky pro české žadatele se odkazuje na přílohy Příručky pro české příjemce dotace.  
V souvislosti s tím dochází ke změně kapitoly 11 „Seznam příloh“. 

2. Změna 

2.1 Oprava odkazu na přílohu „Souhlas se zahájením 
realizace projektu“ v kap. 4.1.1. 

V kapitole 4.1.1. je bod b) upraven následujícím způsobem: 
 
b) Výdaje vzniklé po datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti 

Po ukončení prvotní kontroly přijatelnosti mohou začít vznikat tzv. výdaje na realizaci projektu. 

O datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti je český partner vyrozuměn prostřednictvím 
formuláře „Souhlas se zahájením realizace projektu“1 (viz příloha č. 10 této Příručky) příslušným 
krajským úřadem. 

Výdaje, které mají charakter přípravných výdajů (např. výdaje spojené s výběrovým řízením), ale 
vzniknou po datu ukončení prvotní kontroly přijatelnosti, nejsou chápany jako přípravné výdaje a 
nejsou zohledněny v limitu max. 5 % výdajů definovaných v bodě a). Tyto výdaje je třeba zařadit dle 
věcného hlediska do příslušných položek rozpočtu. 

Výše uvedené rozlišení způsobilosti výdajů z časového hlediska se netýká projektů technické 
pomoci, kde jsou výdaje bez ohledu na jejich charakter způsobilé od 1. 1. 2007 za podmínky, že 
Monitorovací výbor Programu takovýto projekt na svém zasedání schválí. 

2.2 Zrušení přílohy č. 13 „Postupy pro zadávání veřejných 
zakázek neupravených zákonem“ 

V kapitole 11 dochází ke zrušení přílohy č. 13. Nové znění kapitoly č. 11 je následující: 

Příloha č. 01 Vzorový formulář projektové žádosti 
Příloha č. 02 Podrobný rozpočet projektu 
Příloha č. 03a Vzor čestného prohlášení českého Vedoucího partnera, který požaduje ERDF nebo 

SR 
Příloha č. 03b Vzor čestného prohlášení českého partnera, který požaduje ERDF nebo SR 
Příloha č. 04 Vhodní čeští partneři 
Příloha č. 05 Vhodní bavorští partneři 
Příloha č. 06 Definice a výpočet vybraných ukazatelů SIMU 

                                                 
1 Dříve tzv. Oznámení o přípustnosti zahájení realizace projektu. 
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Příloha č. 07 Check-list pro prvotní kontrolu přijatelnosti 
Příloha č. 08 Check-list pro kontrolu žádosti 
Příloha č. 09 Vzor partnerské dohody 
Příloha č. 10 Souhlas se zahájením realizace projektu 
Příloha č. 11 Příloha zákona o vlivu projektu na životní prostředí 
Příloha č. 12 Prohlášení o podporách obdržených podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o 

použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
Příloha č. 13 příloha zrušena 
Příloha č. 14 „Výpočet podpory EU“ (Schéma pro zohlednění provozních a realizačních příjmů) 
Příloha č. 15 Rozhodovací schéma – projekty vytvářející příjmy 
 

 


