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Aktualizace kap. 5.3 Změna termínů předkládání
edkládání Monitorovacích
zpráv

1.

Předmět aktualizace

Metodickým pokynem je aktualizována kapitola 5.3 Změny termínů předkládání
Monitorovacích zpráv, kde byl doplněn odstavec týkající se předkládání mimořádných
Monitorovacích zpráv na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru jako jednorázové
opatření, které má zabránit hrozícím ztrátám prostředků Programu kvůli nedodržení cíle
n+2/n+3 dle čl. 93 Nařízení (EK) č. 1083/2006.

2.

Změny

2.1. Změny kap. 5.3 Změna termínů předkládání Monitorovacích zpráv

Kap. 5.3 nově zní takto:
5.3 Změna termínů překládání Monitorovacích zpráv
V případě potřeby mohou partneři předložit mimořádnou Monitorovací zprávu nebo změnit
stanovené termíny předkládání Monitorovacích zpráv uvedených ve Smlouvě. Administrace
takovéto změny závisí na jejím vlivu na harmonogram projektu.
5.3.1 Změna termínů nemá vliv na následující monitorovací období
Se souhlasem Kontrolora lze předložit mimořádnou Monitorovací zprávu mimo termíny
stanovené ve Smlouvě. V tomto případě MZ1 předloží pouze ti partneři, kteří chtějí požádat
o ověření a následné proplacení výdajů. Na základě těchto zpráv zpracovává Vedoucí partner
MZ2. V následném řádném termínu pro předkládání zpráv pak všichni partneři zpracují MZ1
(ti partneři, kteří zpracovávali MZ1 s mimořádnou žádostí doplní do řádné Zprávy o pokroku
aktivity za zbytek monitorovacího období). MZ2 bude také předložena za celé monitorovací
období, tj. včetně mimořádné zprávy. Tento postup nevyžaduje Dodatek ke smlouvě.
Monitorovací výbor může také rozhodnout o možnosti předložit mimořádné Monitorovací
zprávy jako jednorázové opatření, které má zabránit hrozícím ztrátám prostředků Programu
kvůli nedodržení cíle n+2/n+3 dle čl. 93 Nařízení (EK) č. 1083/2006 – v tomto případě MZ1
předloží pouze ti partneři, kteří chtějí požádat o ověření a následné proplacení výdajů
v termínu stanoveném ŘO. Na základě těchto zpráv zpracovává Vedoucí partner pouze
Žádost o platbu, kterou předkládá přímo na JTS. Zpráva o realizaci projektu se v tomto
případě nepředkládá. V následném řádném termínu pro předkládání zpráv pak všichni
partneři zpracují MZ1 (ti partneři, kteří zpracovávali mimořádnou MZ1 doplní do řádné
Zprávy o pokroku aktivity za zbytek monitorovacího období). Vedoucí partner předloží
v řádném termínu MZ2 svému Kontrolorovi, který potvrdí Žádost o platbu a také Zprávu o
realizaci projektu za řádné období. Tento postup nevyžaduje Dodatek ke smlouvě.
5.3.2 Změna termínů má vliv na další monitorovací období
Předložení mimořádné MZ má vliv na další období pro předkládání zpráv (tj. dochází
k úpravě harmonogramu celého projektu) – v tomto případě předloží MZ1 všichni partneři.
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Na základě těchto MZ1 zpracuje Vedoucí partner MZ2. Vedoucí partner také předloží Žádost
o provedení změny projektu s návrhem na úpravu harmonogramu předkládání MZ. Kontrolor
tuto žádost musí schválit a teprve na základě toho může Řídící orgán vystavit Dodatek ke
smlouvě, který zašle Vedoucímu partnerovi ve dvou vyhotoveních k podpisu.
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