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

METODICKÝ DOPIS č. 1/2020
ředitele odboru evropských fondů
ze dne 24. března 2020
k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR,
verze 4.6
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 4.6 takto:
1. v kap. 11.2.1 se u níže uvedené odrážky doplňují poznámky pod čarou:


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

o



v případě zjednodušených projektů předložených v rámci výzev č. 49.1
a 54. ve SC 4.2 každých 10 měsíců - počítáno od zahájení realizace
projektu nebo konce prvního sledovaného období.

…
Závěrečná zpráva o realizaci projektu (dále Závěrečná ZoR projektu) – zpráva
předkládaná na konci realizace projektu za dané sledované období, kterým je:
…
o nebo v případě zjednodušených projektů, předložených v rámci výzev
č. 49.2 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.

2. v kap. 21.4 se doplňuje poznámka pod čarou č. 133 takto:
Neplatí pro zjednodušené projekty předložené v rámci výzev č. 49 a 54 ve SC 4.2, kde je sledované
období u většiny projektů 10 měsíců.

3. v kap. 24.1.7.1 se:
1 Neplatí pro projekty s délkou realizace 12 měsíců a méně – pro ně zůstává sledovaným obdobím každých 6
měsíců
2 Neplatí pro projekty s délkou realizace 12 měsíců a méně – pro ně zůstává sledovaným obdobím období od
poslední schválené Průběžné ZoR projektu do konce realizace projektu, přičemž toto období může trvat
maximálně 8 měsíců.

3.1. v bodě 1) První zálohová platba upravuje text takto:
Výše první zálohové platby je stanovena v textu příslušné výzvy na maximálně 60 %
celkových způsobilých výdajů projektu.
…

3.2. V bodě 2) Druhá zálohová platba a vyúčtování způsobilých výdajů navázaných na
první zálohovou platbu upravuje text takto:
…
Výše druhé zálohové platby je stanovena v textu příslušné výzvy na minimálně 40 %
celkových způsobilých výdajů projektu a proplacena bude ze strany ŘO do 10 pracovních
dnů od data, kdy ŘO schválí příslušnou zprávu o realizaci projektu, resp. žádost o platbu.
Pokud první zálohová platba činila méně než 60 %, pak je toto zohledněno právě při
druhé zálohové platbě, která je adekvátně navýšena.
…

Smyslem výše popsané úpravy je umožnit:
I.

II.

projektům s krátkou dobou realizace (do 12 měsíců včetně) v rámci 49. výzvy
realizaci projektu podle původního harmonogramu – s délkou sledovaného období 6
měsíců (resp. až 8 u posledního období),
různou výši zálohových plateb v rámci zjednodušených projektů ve specifickém cíli
4.2 v závislosti na podmínkách příslušné výzvy.

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

