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St. Pölten, 16.10.2014 

 

 

 

Výzva k předkládání mimořádných žádostí o platbu do 7.11.2014 

 

Vážení vedoucí partneři, vážení projektoví partneři,  

Program EÚS Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 má dle rozpočtového plánu 

stanoveného v Operačním programu povinnost vykázat vůči Evropské komisi do konce 

roku 2014 platby příp. certifikace prostředků z ERDF ve výši 89 mil. €. Při nedodržení tzv. 

cíle n+2/n+3 (vyplacení prostředků nejpozději do 31. prosince druhého příp. třetího roku 

po roce, kdy byly prostředky navázány) dochází dle článku 93 Nařízení (EK) č. 

1083/2006 k automatickému odebrání nevyplacených prostředků. Chtěli bychom Vás 

informovat o tom, že náš Program tohoto cíle doposud nedosáhl a dle našich prognóz 

nebude tento cíl dosažen ani do konce roku 2014. Pokud tato situace skutečně nastane, 

bude Program nucen přijmout opatření, která zabrání těmto hrozícím ztrátám, což může 

v nejhorším případě vést i ke krácení rozpočtů schválených projektů.  

Z tohoto důvodu vyzýváme opakovaně všechny projektové partnery, aby vzali v úvahu 

možnost předložení mimořádných žádostí o platbu. Subjekty Programu se dohodly na 

zjednodušené proceduře, která umožní rychlou administraci mimořádných žádostí o 

platbu. Podrobný popis postupu pro předkládání mimořádných žádostí o platbu je uveden 

v příloze tohoto dopisu.  

Vezměte prosím v úvahu, že předložením mimořádné žádosti o platbu (a to nezávisle na 

datu skutečného vyplacení prostředků z ERDF projektům) přispějete k tomu, aby nedošlo 

k nevratným ztrátám Programu a v důsledku toho i ke ztrátám v projektech. Subjekty 

Programu proto apelují na všechny projektové partnery, aby této možnosti využili.  
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Případné dotazy Vám zodpoví pracovnice Společného technického sekretariátu:  

Helena Moravcová,  Tel.: +43 2742 9005 14923, Mail: helena.moravcova@noel.gv.at 
Petra Marcinčáková,  Tel.: +420 778 023 041, Mail: marcincakova@at-cz.eu 
Lenka Kútiková,  Tel.: +420 778 023 042, Mail: kutikova@at-cz.eu  
Jana Vránová,  Tel.: +420 778 023 043, Mail: vranova@at-cz.eu 
Lenka Přikrylová,  Tel.: +420 778 023 044, Mail: prikrylova@at-cz.eu 
 
Kontaktní údaje najdete také na: http://www.atcz.eu/atcz/cz/5_kontakty.php  
 

S přátelským pozdravem  

       
Dr. Bernhard Köhle      Dipl. Ing. Lucie Bruckner 
Řídící orgán      Řídící orgán 
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Příloha: Vysvětlení postupu pro předložení mimořádných žádostí o platbu do 

7.11.2014   

Toto mimořádné opatření umožňuje na základě aktuální kritické situace v Programu 

(hrozící ztráta prostředků) předkládat do 7. 11. 2014 tzv. mimořádné žádosti o platbu 

mimo stanovené monitorovací období. Vyzýváme všechny partnery, kteří mohou 

předložit žádost k proplacení alespoň 30 000 EUR ERDF, aby využili této možnosti. 

Podání mimořádné žádosti o platbu nevyžaduje změnu Smlouvy o poskytnutí prostředků 

z ERDF.  

1. Projektový partner předá kontrolorem vystavené Prohlášení o způsobilých výdajích 

(formulář 5) a také potvrzenou Zprávu o pokroku (formulář 6) svému vedoucímu 

partnerovi. Ten vystaví na základě všech obdržených Prohlášení o způsobilých 

výdajích Žádost o platbu (formulář 4). Formulář musí být označen číslem 

monitorovacího období a písmenem A a poznámkou mimořádná zpráva. Zpráva o 

realizaci projektu (formulář 2) nebude vyžadována. Originál Žádosti o platbu v 

minimální výši 30 000 EUR je třeba zaslat nejpozději do 7.11.2014 

elektronicky i poštou na Společný technický sekretariát. 

Email: JTS@at-cz.eu  

Adresa: Společný technický sekretariát (JTS) Bezručova 10 602 00 Brno  
 

2. Společný technický sekretariát připraví žádost o refundaci.  

3. Další řádná monitorovací zpráva: V řádné lhůtě stanovené ve Smlouvě o poskytnutí 

prostředků z ERDF vedoucí partner vystaví po obdržení certifikovaných 

monitorovacích zpráv od svých partnerů řádnou monitorovací zprávu 2 za projekt, tj. 

Zprávu o realizaci projektu, a pokud budou za dané období po předložení mimořádné 

Žádosti o platbu další výdaje k proplacení, pak také Žádost o platbu. Monitorovací 

zpráva 2 se předkládá jako obvykle u kontrolora vedoucího partnera.  

Další postupy k předkládání zpráv, které zde nejsou explicitně popsány, se řídí dle 

Příručky pro žadatele v platném znění a jejími přílohami:  

http://www.atcz.eu/atcz/cz/41_programove.php  


