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1. Předmět aktualizace  

Metodickým pokynem je aktualizována:  
• kapitola 4.1. Změna projektu bod 4.1.1 Méně závažné změny projektu 
• kapitola 4.8. Projekty vytvářející příjmy 

 

2. Změny 

 
2.1. Změny kap. 4.1.1. Méně závažné změny projektu   
V textu došlo k upřesnění výkladu postupu při změnách kontaktní osoby partnera, o této 
změně informuje projektový partner svého Vedoucího partnera, který pak podá žádost o 
změnu svému příslušnému Kontrolorovi. 

Kap. 4.1.1 zní takto: 

 4.1.1 Méně závažné změny  

Méně závažné změny mají zpravidla charakter formální změny v projektu. Takové změny je 
Vedoucí partner povinen ohlásit Kontrolorovi, který vezme změnu na vědomí a následně ji 
oznámí Řídícímu orgánu. Tato kategorie je rozčleněna do dvou skupin podle vztahu ke 
Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF. Mezi tyto změny např. patří: 

 

Menší změny relevantní pro Smlouvu  

- Změna bankovního účtu 

- Změna názvu příjemce (VP) 

- Změna sídla příjemce (VP) 

- Změna názvu nebo adresy projektových partnerů (PP) 

- Změna statutární osoby 

- Změna termínu pro doručení zprávy 

V tomto případě Kontrolor vedoucího partnera změnu postoupí Řídícímu orgánu/Společnému 
technickému sekretariátu. V případě změny termínů pro doručení zpráv Kontrolor navíc 
přidává své stanovisko k této změně. ŘO/JTS připraví Dodatek ke Smlouvě a zašle jej 
Vedoucímu partnerovi k podpisu. 

Menší změny nerelevantní pro Smlouvu 

- Změny v rozložení nákladů v rámci jedné kapitoly rozpočtu (výše není omezena) 

- Změny v rozložení nákladů mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, přičemž je změna 
nižší než 15% způsobilých nákladů projektového partnera a přičemž se předpokládá, že 
změna neovlivní stanovené cíle projektu 

- Změna kontaktní osoby 

 

Změny v rozložení nákladů v rámci jedné kapitoly rozpočtu a změny v rozpočtu do 15 % 
způsobilých výdajů partnera představují výjimku, kdy o změnu nemusí žádat Vedoucí partner, 
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ale oznamuje ji přímo projektový partner svému Kontrolorovi. V případě změn týkajících se 
rozpočtu partner musí vyplnit formulář Změna rozpočtu u českých partnerů (viz příloha č. 
8). Zde vyplní kompletně původní schválený rozpočet i nový rozpočet vč. zdůvodnění změn a 
také potvrdí, že Vedoucí partner byl o změně informován. Partner zasílá vyplněný formulář 
svému Kontrolorovi ve formátu xls a také naskenovaný originál s podpisem oprávněné osoby. 

Kontrolor změnu bere na vědomí. Může s ní vyslovit nesouhlas v případě, že by změna měla 
vliv na stanovené cíle projektu, nebo by měla za důsledek změnu plánovaných aktivit či 
realizací nových (neplánovaných) aktivit.  

Změny rozpočtu – přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do 15 % způsobilých 
nákladů - se kumulují. V případě, že proběhne více přesunů, z nichž ani jeden není vyšší než 
15 % způsobilých nákladů partnera, ale v součtu tuto hranici překračují, je nutné, aby 
Vedoucí partner předložil standardní žádost o změnu projektu, která bude posuzována 
v režimu změn projektu vyžadujících souhlas ŘO (viz dále). 

 

 

2.2. Změny kap. 4.8 Projekty vytvářející příjmy 
V textu druhé kapitoly došlo k opravě textu a aktualizovaný text kap. 4.8 zní: 

4.8.   Projekty vytvářející příjmy 

Problematika projektů vytvářejících příjmy je komplexně popsána v Pokynech pro české 
žadatele v kapitole 4.2.2. a to včetně postupů jejich zohledňování v průběhu realizace 
projektu.  
 
Upozorňujeme příjemce, že u projektů, kde jsou celkové náklady do 1 mil. EUR a Smlouva 
byla podepsána do 1. 4. 2010, se postupuje stejně jako u projektů nad 1 mil. EUR. 
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