HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

METODICKÝ DOPIS č. 5/2019
ředitele odboru evropských fondů
ze dne 10. prosince 2019
k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR,
verze 4.5

Za účelem dočasné úpravy řídicí dokumentace Operačního programu Praha – pól růstu ČR
(dále jen OP PPR) a upřesnění Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR vydává řídicí orgán
OP PPR tento metodický dopis, kterým se mění text Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR,
verze 4.5 v kapitolách č. 11.2.1 a 21.4 takto (doplněný text zvýrazněn tučně a podtržen):

11.2.1 Zprávy o realizaci projektu
Příjemce má povinnost průběžně informovat ŘO o realizaci projektu. Příjemce musí ŘO předkládat
zprávy o realizaci projektu, a to při dodržení níže uvedených podmínek a lhůt. Cílem zpráv je poskytnout
ŘO aktuální informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, případně určení problémů, které
se vyskytují v průběhu jeho realizace ve sledovaném období. Pokud se v průběhu období realizace
vyskytnou závažné okolnosti, týkající se projektu, jeho cílů a dokončení (např. s příjemcem je zahájeno
insolvenční řízení), je příjemce povinen o nich informovat ŘO ihned, jakmile nastanou, a nikoliv až
v nejbližší zprávě o realizaci projektu.
Příjemce podává ŘO tyto zprávy o realizaci projektu:


Průběžná zpráva o realizaci projektu (dále Průběžná ZoR projektu) - zpráva předkládaná
v průběhu realizace projektu za dané sledované období. Sledovaným obdobím je:
o

etapa projektu (pokud projekt byl etapizován a k podpisu Smlouvy o financování /
Podmínek realizace došlo nejpozději před koncem první etapy). Etapa se vymezuje
časově (datum zahájení a ukončení etapy) a věcně, vymezením aktivit a jednotlivých
způsobilých výdajů v každé etapě s určením výše jejich hodnoty. Etapa musí tvořit
logický kontrolovatelný celek (např. výkopové zemní práce, položení povrchu, atd.)
nebo ucelené aktivity. Žadatel je povinen projekt etapizovat, pokud se jedná o projekt
financovaný z EFRR, který je delší než 6 měsíců. Maximální délka jedné etapy je 6
měsíců. Etapy se nesmí překrývat a musí na sebe přímo navazovat (mezi etapami
nesmí být časová mezera),

o

první etapa projektu prodloužená do konce měsíce, v němž došlo k podpisu Smlouvy
o financování / Podmínek realizace (pokud byl projekt etapizován a k podpisu Smlouvy
o financování / Podmínek realizace došlo po předpokládaném konci první etapy),
dalším sledovaným obdobím je vždy etapa projektu,

o

každých 6 měsíců - počítáno od zahájení realizace projektu nebo konce prvního
sledovaného období (pokud projekt etapizován nebyl),

o

období od zahájení realizace projektu do konce měsíce, v němž došlo k podpisu
Smlouvy o financování / Podmínek realizace, pokud toto období přesahuje délku 6
měsíců (pokud projekt etapizován nebyl),

o

v případě zjednodušených projektů předložených v rámci výzev č. 49. a 54. ve SC
4.2 každých 10 měsíců - počítáno od zahájení realizace projektu nebo konce
prvního sledovaného období.

U projektů s ex-post financováním se předkládá společně se žádostí o platbu s doloženými
požadovanými doklady. U projektů s ex-ante financováním se předkládá společně
s vyúčtováním prostředků poskytnutých na předfinancování a s další žádostí o platbu dalších
finančních prostředků na předfinancování.


Závěrečná zpráva o realizaci projektu (dále Závěrečná ZoR projektu) – zpráva předkládaná na
konci realizace projektu za dané sledované období, kterým je:
o

buď poslední etapa projektu (pokud projekt byl etapizován), přičemž platí, že poslední
etapa projektu může výjimečně trvat až 8 měsíců,

o

nebo období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do konce realizace projektu
(pokud projekt etapizován nebyl), přičemž toto období může trvat maximálně 8 měsíců

o

nebo v případě zjednodušených projektů, předložených v rámci výzev č. 49. a 54.
ve SC 4.2, období od poslední schválené Průběžné ZoR projektu do konce
realizace projektu, přičemž toto období může trvat maximálně 12 měsíců.

U projektů s ex-post financováním se předkládá společně s poslední žádostí o platbu
s doloženými požadovanými doklady. U projektů s ex-ante financováním se předkládá společně
s vyúčtováním prostředků poskytnutých na předfinancování.
…
21.4. Sběr informací o dosažených hodnotách indikátorů
Příjemce údaje o dosažených hodnotách indikátorů zajišťuje průběžně. Příjemce je poskytuje řídicímu
orgánu podle stanovených lhůt pro předkládání zpráv o realizaci projektu (dle délky etap, minimálně
však každých 6 měsíců1), a pokud je to pro projekt relevantní, tak i zpráv o udržitelnosti projektu (jednou
ročně), avšak v případě potřeby je ŘO oprávněn vyžádat si údaje i mimo tento interval.
Dosažené hodnoty indikátorů vykazuje příjemce v rámci zprávy o realizaci projektu, a pokud je to pro
projekt relevantní, tak i zpráv o udržitelnosti projektu. Čísla uvádí v souladu se svou evidencí, kterou má
podloženou potřebnou dokumentací (viz výše uvedený požadavek na prokazatelnost dosažených
hodnot).

Další postup
Změny, vyplývající z metodického dopisu, budou v Pravidlech pro žadatele a příjemce
Operačního programu Praha – pól růstu ČR promítnuty při nejbližší aktualizaci.
Metodický dopis bude zveřejněn na adrese http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-aprijemce/

……..podepsáno elektronicky………
Ing. Karel Andrle
Pověřený ředitel odboru evropských fondů
Magistrát hl. m. Prahy

1

Neplatí pro zjednodušené projekty předložené v rámci výzev č. 49 a 54 ve SC 4.2, kde je sledované období 10 měsíců.

