
SEMINÁŘ PRO 

PŘÍJEMCE DOTACÍ 

Z IROP
„Administrace projektů ve fázi 

realizace“

29. 1. 2020 od 9:30 hodin 

kancelář MAS Boleslavsko, 

5. května 513, 

Bakov nad Jizerou



PROGRAM SEMINÁŘE

1) Zahájení a základní informace o administraci       

projektů IROP ve fázi realizace, povinnosti příjemce 

dotace

2) Veřejné zakázky

3) Žádost o změnu

4) Žádost o platbu a Zpráva o realizaci

5) Udržitelnost projektu a Zprávy o udržitelnosti

6) Publicita

7)  Ukončení semináře 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, aktuální verze 1.13 z 15. 10. 2019
https://www.irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Přílohy Obecných pravidel
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Detaily-temat/CLLD

Specifická pravidla – ke každé výzvě

V případě výzev MAS se do vydání PA žadatel řídí verzí Obecných a Specifických
pravidel platných v den vyhlášení výzvy, v době realizace, tj. od vydání PA, se
příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.

Právní akt „PA“ (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Právní akt je účinný k datu, kdy je projektu změněn stav na PP30 („Projekt s právním
aktem“), žadatel je informován depeší.

Upravuje: informace o příjemci dotace, informace o projektu (účel projektu, výše
dotace, výstupy a výsledky projektu), povinnosti a práva příjemce, povinnosti a práva
ŘO IROP, sankce za neplnění povinností.

Nastavit notifikaci (upozornění) zasílání depeší.
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POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE 
Účetnictví

Příjemce je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR.
(kap. 9, 10 Obecných pravidel)

Příjemce musí zajistit jednoznačné přiřazení všech souvisejících účetních položek ke
konkrétnímu projektu, tj. příjmů a výdajů/ výnosů a nákladů a zařazení do evidence
majetku. Na doklad uvést číslo projektu ! Vést oddělenou úč. evidenci (účelový znak,
středisko). (Doporučení: dělat si rovnou kopie dokladů a zakládat zvlášť).

Změny projektu

Žadatel/příjemce má povinnost oznámit CRR změny, které v projektu nastanou v době
mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu. U všech změn
platí, že pokud je to možné, musí být ohlášeny před jejich samotnou realizací. (v případě
projektů přes MAS je povinnou přílohou žádosti o změnu i vyjádření MAS)

Postup zadávání žádosti o změnu „ŽoZ“ v MS2014+ je uveden v příloze č. 18 Obecných
pravidel.

Monitorování projektů

Zprávy o realizaci „ZoR“ a Zprávy o udržitelnosti „ZoU“

Publicita

Zajistit povinnou publicitu v souladu s kap. 13 Obecných pravidel

Udržitelnost

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu. Pokud není ve
Specifických pravidlech uvedeno jinak, doba udržitelnosti je stanovena na pět let od
provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP.
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REALIZACE PROJEKTU

Zahájení realizace projektu = zahájení prací souvisejících s projektem (provedení prvního právního 

úkonu)

Realizace může být zahájena před podáním žádosti o podporu, pokud to umožňuje výzva.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+. 

Etapa může být ukončena před datem podání žádosti o podporu. 

Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního právního aktu.

Ukončení realizace projektu = prokazatelné uzavření všech aktivit projektu.

Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení  realizace 

projektu, uvedený v právním aktu.

Ukončení financování projektu = datum, do kterého musí příjemce proplatit všechny výdaje 

dodavatelům.

Datum je uvedené v právním aktu a je pro příjemce závazné.

viz Obecná pravidla, kap. 4 a Specifická pravidla ke každé výzvě

Veřejné zakázky
Příloha č. 3 Obecných pravidel – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek

Zadávání v MS2014+ dle přílohy č 35 Obecných pravidel 
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MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ 

Uskutečňuje s prostřednictvím

Průběžných/Závěrečných zpráv o realizaci projektu „ZoR“

(příloha č. 26 Obecných pravidel)

Průběžných/Závěrečných Zpráv o udržitelnosti projektu „ZoU“

(příloha č. 34 Obecných pravidel)

Zprávy příjemce předkládá elektronickou formou v MS2014+. Rozsah Zpráv 
je stanoven v MS2014+.

Harmonogram podávání ZoR a ZoU zobrazen v MS2014+ po datu 
vydání právního aktu. Příjemce jej nemůže upravovat.

Příjemce bude depeší upozorněn na blížící se termín předložení 
požadované Zprávy.

Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce jako přílohu 
Žádosti o platbu „ŽoP“. (příloha č. 26 Obecných pravidel)
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PUBLICITA

Po vydání prvního PA v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané

podpoře.

Internetové stránky – pokud je příjemce má (stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci,

že je na projekt poskytována finanční podpora z EU, loga EU a MMR ČR - viditelné při otevření stránky)

Dočasný billboard – pokud je financována dopravní infrastruktura, stavební práce nebo datová

infrastruktura a výše podpory 500 000 EUR. V místě realizace, na viditelném místě, v průběhu realizace.

Uvést: název projektu, hlavní cíl projektu. Název musí odpovídat názvu v MS2014+.

Stálá pamětní deska nahrazuje billboard do 3 měsíců po ukončení realizace.

Plakát A3 – v ostatních případech

Umístěn po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace.

Uvést: název projektu, hlavní cíl projektu a větu: Projekt <název projektu> je spolufinancován

Evropskou unií. Název musí odpovídat názvu v MS2014+ v plné/zkrácené verzi

Pokud nelze umístit billboard nebo plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém

hlavním sídle.

Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být

uvedeny v rozpočtu projektu.

Realizovanou publicitu popsat ve Zprávě o realizaci a Zprávě o udržitelnosti.

Využít generátor publicity https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Bližší informace:

https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/irop

Kontakt:

Ing. Věra Marečková

tel. 702 097 109

mareckova@mas-boleslavsko.cz
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