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1. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Horizontální témata1 (HT) jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a
regionálními operačními programy. Obecné nařízení Rady č. 1083/2006 definuje dvě
horizontální témata: UDRŽITELNÝ ROZVOJ2 (UR) A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (RP).
Evropská unie považuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a také Česká
republika považuje tato témata za strategická. Stejně jako řídící orgány operačních programů,
které jsou povinny zajistit sledování vlivů těchto programů na ŽP a RP, tak i žadatelé jsou
povinni při realizaci svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na ŽP a RP. Žadatelé se
podpisem čestného prohlášení3 zavazují, že projekt (jeho realizace i výstupy) nemá
prokazatelně negativní vliv na žádné z HT (UR a RP).
Hlavním cílem začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět jednak
ke zlepšení stavu životního prostředí, resp. ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí,
a zároveň k vyšší kvalitě projektů.
V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj jsou bodově zvýhodněny ty
projekty, které přispějí ke zlepšení stavu ŽP, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho
environmentálního kritéria (příloha č. 1 obsahuje výčet environmentálních kritérií
využívaných v ROP MS, který může být pro účely konkrétních výzev zúžen na
environmentální kritéria relevantní pro danou oblast podpory). Lépe hodnoceny budou ty
projekty, které se zaváží k naplnění kvantifikovatelného environmentálního kritéria než ty,
které se zaváží k naplnění pouze nekvantifikovatelného environmentálního kritéria.
Kvantifikace environmentálního kritéria musí být doložena v žádosti nebo ve studii
proveditelnosti a zároveň musí být v příslušné části žádosti smysluplně popsány
aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraných environmentálních kritérií a které mají
přímou návaznost na realizaci projektu. Bodově zvýhodněny jsou dále environmentální
kritéria řešící problematiku úspor energie a využití či výroby energie z obnovitelných zdrojů
(kritéria č. 10 a 93, viz příloha č. 1) a za naplnění alespoň jednoho z těchto kritérií získá
projekt lepší bodové ohodnocení než kdyby naplnil jakékoli jiné environmentální kritérium.
(Praktický příklad projektu s pozitivním vlivem na ŽP a způsobu hodnocení
environmentálních kritérií – viz příloha č. 3).
V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti jsou bodově zvýhodněny ty
projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti RP, přičemž se zaváží k naplňování
alespoň jednoho kritéria rovných příležitostí (viz příloha č. 2 obsahuje výčet všech kritérií
rovných příležitostí, který může být pro účely konkrétních výzev zúžen na kritéria rovných
příležitostí relevantní pro danou oblast podpory). Nejlepší bodové ohodnocení získají v této
oblasti projekty naplňující alespoň 2 kritéria rovných příležitostí, přičemž jsou smysluplně
popsány aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraných kritérií rovných příležitostí a
které mají přímou vazbu na cílové skupiny a na realizaci projektu. (Praktický příklad projektu
s pozitivním vlivem na rovné příležitosti a způsobu hodnocení kritérií rovných příležitostí –
viz příloha č. 3).

1

„Horizontální témata“ jsou ekvivalentem pro pojem „horizontální kritéria“
V textu je pro udržitelný rozvoj ekvivalentně používán termín životní prostředí (ŽP)
3
Čestné prohlášení je součástí elektronické žádosti Benefit7
2
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Žadatel, který se zavázal k naplňování environmentálních kritérií, resp. kritérií RP, bude
k tomuto smluvně vázán4. Následně bude naplňování těchto kritérií monitorováno a
kontrolováno pracovníky odboru implementace programu (OIP) a odboru udržitelnosti
projektu (OUP) v rámci prováděných kontrol. Příjemce musí naplnění environmentálních
kritérií, resp. kritérií RP, prokázat v předkládané závěrečné monitorovací zprávě5. Následně
musí tato naplněná kritéria udržet po celou dobu udržitelnosti projektu.

2. UDRŽITELNÝ ROZVOJ
2.1 Vymezení pojmu „udržitelný rozvoj“
Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální
a environmentální oblastí. V Regionálním operačním programu Moravskoslezsko (ROP MS)
je udržitelný rozvoj zúžen na oblast environmentální, a tedy na ochranu a zlepšování
kvality životního prostředí.
Průřezovost této problematiky znamená zohlednění životního prostředí i u těch intervencí,
které nejsou přímo zacíleny na životní prostředí. Žadatelé musí pamatovat na začlenění
oblastí, týkajících se ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, do přípravy i samotné
realizace projektů.
Vliv projektu na životní prostředí bude zohledněn v rámci celkového hodnocení a výběru
projektů pro udělení podpory. Žádoucí je podpořit ty projekty, které (kromě svého primárního
zaměření a účelu) budou mít kladné dopady na životní prostředí.
ROP MS podporuje jak aktivity, které jsou přímo zaměřeny na zlepšení stavu životního
prostředí (např. projekty regenerace a podpory využívání brownfields, regenerace veřejných
prostranství či rozšiřování ploch zeleně apod.), tak aktivity, u kterých není souvislost
s životním prostředím jednoznačná, ale které budou nepřímo na životní prostředí pozitivně
působit (např. projekty v oblasti budování významných cyklostezek a cyklotras, rozšiřování
systému veřejné dopravy apod.). Negativní vliv na životní prostředí není přípustný.6
Upozornění
Pokud realizace projektu či následně jeho výstupy budou mít negativní vliv na UR (pokud
by tato skutečnost byla zřejmá již ve fázi hodnocení projektu, projekt by finanční podporu
nezískal), jedná se o důvod, pro který ŘO ROP Smlouvu předčasně ukončí vypovězením
Smlouvy.
Případné nenaplnění environmentálního kritéria 15 nebude považováno za porušení Smlouvy o dotaci.
Příjemce je však povinen odůvodnit nenaplnění tohoto kritéria o více než 30%.
5
Ve výjimečných případech lze termín pro prokázání naplnění těchto kritérií prodloužit, nejvýše však do 1 roku
od ukončení projektu. Pracovníci OIP/OUP mohou příjemci povolit, aby doložil naplnění kritérií až v rámci
první zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.
6
Žadatel se zaváže čestným prohlášením, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy nepůsobí negativně
na životní prostředí. Dále prostřednictvím povinné přílohy „Doklad o posouzení vlivu projektu na životní
prostředí“ žadatel prokáže (u projektů, kde je tato povinná příloha relevantní), že projekt nemá negativní vliv na
životní prostředí.
4
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2.2 Popis vlivu projektu na udržitelný rozvoj v elektronické žádosti Benefit7
Pro popis vlivu projektu na UR jsou určeny v elektronické žádosti Benefit7 tyto záložky:
1) záložka „PROJEKT“
2) záložka „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“
3) záložka „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“

2.2.1 Projekty s pozitivním vlivem na UR
Jestliže má projekt pozitivní vliv na UR, je nutné nejprve zaškrtnout v záložce „PROJEKT“
políčko:
„Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – udržitelný rozvoj“.
Zamyšlení
Dojde realizací projektu ke ZLEPŠENÍ stavu životního prostředí (např. ke zlepšení stavu
ovzduší, vod, apod.)? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, má Váš projekt
pozitivní vliv na UR a Vaše aktivity/opatření na zlepšení stavu ŽP jsou efektivní a žádoucí.

Po zaškrtnutí tohoto políčka se zaktivní záložka „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“. V této záložce
se musí žadatel zavázat k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Žadatel
má k dispozici 2 soubory environmentálních kritérií:
a) soubor s kvantifikovatelnými environmentálními kritérii (pokud si žadatel vybere
některé z těchto kritérií, musí uvést kvantitativní údaj pro výchozí a cílovou hodnotu
včetně uvedení data dosažení cílové hodnoty);
Upozornění
Kvantifikovatelná environmentální kritéria jsou sledována pouze u těch projektů,
které vykazují pokrok v souladu s navrženou měrnou jednotkou a počtem 2
desetinných míst. V ostatních případech je sledování nerelevantní.
Tzn. jestliže nastane situace, že rozdíl mezi výchozí a cílovou hodnotou je po
zaokrouhlení na dvě desetinná místa roven 0,00 měrných jednotek k vybranému
kvantifikovatelnému kritériu nebude brán zřetel při hodnocení projektu.
Některá kvantifikovatelná environmentální kritéria mají vazbu s konkrétním
monitorovacím indikátorem (viz příloha č. 1), pokud si žadatel tento indikátor vybere.
Výběrem indikátoru se žadatel zároveň zavazuje k naplnění i příslušného
environmentálního kritéria. Hodnoty environmentálního kritéria a odpovídajícího
indikátoru pak musí být shodné.
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b) soubor s nekvantifikovatelnými environmentálními kritérii.
Žadatel si vybere z těchto souborů environmentální kritéria, která naplní realizací projektu.
V popisovém poli „Popis aktivit/opatření/dopadu projektu“ pak:
 konkretizuje oblast ŽP, ve které dojde aktivitami/opatřeními projektu ke zlepšení
stavu,
 popíše aktivity/opatření, jejichž realizací dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP, resp.
k naplnění vybraných environmentálních kritérií,
 smysluplně popíše dopady realizovaných aktivit/opatření na ŽP:
i.
při výběru kvantifikovatelného environmentálního kritéria zde žadatel
uvede použitý výpočet (způsob vyčíslení) cílové hodnoty kritéria.7
ii.

při výběru nekvantifikovatelného environmentálního kritéria zde žadatel
popíše, jakým způsobem dojde k naplnění kritéria a v rámci popisu může
uvést kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti ŽP včetně
použitého výpočtu (způsobu vyčíslení) cílové hodnoty kritéria.

Zamyšlení
Jsou Vámi vybraná environmentální kritéria reálná a efektivní (resp. nezavazujete se
k něčemu, o čem pochybujete, že dokážete naplnit)? Pokud o reálnosti a efektivitě
zvolených environmentálních kritérií byť jen trochu pochybujete, doporučujeme Váš výběr
environmentálních kritérií znovu zvážit, modifikovat jej (např. zvážit reálnost cílových
hodnot Vámi zvolených kritérií, k jejichž dosažení se chcete zavázat), popř. se k takovým
environmentálním kritériím vůbec nezavazovat. V rámci prováděných kontrol bude ŘO
ROP dodržování environmentálních kritérií, ke kterým jste se zavázali, přísně monitorovat.

Upozornění
Pokud příjemce v rámci realizace projektu či následně u výstupů projektu svým jednáním či
opomenutím způsobí, že nebudou naplněna (částečně nebo vůbec) nebo udržena (v
rámci udržitelnosti projektu) environmentální kritéria, ke kterým se zavázal, je toto
možné posoudit jako porušení smluvních podmínek. ŘO ROP v případě proplacené dotace
rozhodne o porušení rozpočtové kázně. Pokud je toto zjištěno ještě před proplacením
dotace, budou způsobilé výdaje v rámci žádosti o platbu zkráceny v závislosti na tom,
v jakém rozsahu došlo k nenaplnění environmentálního kritéria.

mj. je samozřejmě nutné uvést také způsob, jakým dojde k naplnění vybraného kritéria (v tomto případě ke
zmíněným úsporám energie).
7
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Dále má žadatel povinnost vyjádřit se k tomu, že projekt jako celek nepůsobí negativně na
udržitelný rozvoj (tzn. projektem nedojde ke zhoršení žádné ze složek ŽP, jako je ovzduší,
voda, půda apod.). K tomu slouží záložka „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“. Žadatel se musí
při přípravě a realizaci projektu řídit minimálně zákonnými normami v oblasti životního
prostředí8.
Zamyšlení
Dojde realizací projektu ke zlepšení stavu určité složky ŽP, aniž by zároveň došlo ke
zhoršení stavu některé jiné složky ŽP, resp. k porušení některé ze zákonných norem
v oblasti ŽP? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, má Váš projekt pozitivní vliv
na ŽP.
Je totiž nutné i v případě, že projektem dojde ke ZLEPŠENÍ stavu některé složky ŽP,
zohlednit vliv projektu i na ostatní složky ŽP. Jestliže by Váš projekt mohl nějakým
způsobem vést ke zhoršení stavu některé ze složek ŽP, je nutné Váš projekt modifikovat
tak, aby nezhoršoval stav ŽÁDNÉ ze složek ŽP. V opačném případě Váš projekt nesplňuje
jedno z kritérií přijatelnosti, a tudíž není způsobilý k získání dotace v rámci ROP MS.
Žadatel se podpisem čestného prohlášení (viz záložka Čestná prohlášení) zavazuje k tomu, že
projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí. Nicméně
v popisovém poli má žadatel prostor pro detailnější komplexní popis vztahu projektu
k udržitelnému rozvoji. Přestože je tento popis nepovinný, je v zájmu žadatele, aby uvedl
veškeré údaje týkající se vlivů projektu na UR. Pokud žadatel shledá tento popis za
nerelevantní (ze samotného zaměření projektu vyplývá jeho ekologická neutralita a posouzení
jeho vlivu na životní prostředí není vyžadováno), uvede do tohoto pole „doloženo čestným
prohlášením“.
Jestliže se při hodnocení zjistí negativní vliv projektu na udržitelný rozvoj, bude projekt
z dalšího procesu hodnocení vyřazen. Takový projekt není způsobilý k získání dotace
z prostředků ROP MS. Pokud se negativní vliv projektu na UR zjistí v průběhu samotné
realizace projektu, jedná se o důvod, pro který ŘO ROP Smlouvu ukončí vypovězením
Smlouvy.

2.2.2 Projekty s neutrálním vlivem na UR (ekologicky neutrální projekty)
Pokud je projekt neutrální vzhledem k udržitelnému rozvoji, je povinností žadatele vyplnit
pouze záložku „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“ (postup pro její vyplnění viz kapitola 2.2.1.
Projekty s pozitivním vlivem na UR). Žadatel se musí při přípravě a realizaci projektu řídit
minimálně zákonnými normami v oblasti životního prostředí9.

K tomuto účelu se žadatel čestným prohlášením zaváže, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy
nepůsobí negativně na životní prostředí.
9
K tomuto účelu se žadatel čestným prohlášením zaváže, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy
nepůsobí negativně na životní prostředí.
8
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Zamyšlení
Dojde realizací projektu k zachování stávajícího stavu životního prostředí (např. stav
ovzduší, vod apod.), tzn. projektem nedojde ani ke ZLEPŠENÍ, ale ani ke ZHORŠENÍ
stavu životního prostředí, resp. projektem nebude porušena žádná ze zákonných norem
v oblasti ŽP? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, je Váš projekt ekologicky
neutrální.
V případě, že by Váš projekt mohl nějakým způsobem vést ke zhoršení stavu některé ze
složek ŽP, je nutné Váš projekt modifikovat tak, aby měl přinejmenším neutrální vliv na ŽP
a nezhoršoval stav ŽÁDNÉ ze složek ŽP. V opačném případě Váš projekt nesplňuje jedno
z kritérií přijatelnosti, a tudíž není způsobilý k získání dotace v rámci ROP MS.

Projekty ekologicky neutrální s přidanou hodnotou ke zlepšení stavu ŽP
Jestliže projekt svou realizací nenaplní žádné environmentální kritérium (kvantifikovatelné,
nekvantifikovatelné), ale přesto bude vykazovat pozitivní vliv na ŽP, popíše tento vliv
v záložce „Horizontální témata“:
 konkretizuje oblast ŽP, ve které dojde aktivitami/opatřeními projektu ke zlepšení
stavu,
 popíše aktivity/opatření, jejichž realizací dojde ke zlepšení v dané oblasti ŽP,
 smysluplně popíše dopady realizovaných aktivit/opatření na ŽP (žadatel může uvést
v případě, že je to relevantní, kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení v dané oblasti
ŽP).
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3. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
3.1 Vymezení pojmu „rovné příležitosti“
Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové
hledisko), rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního
postižení, věku či sexuální orientace.
Téma rovných příležitostí se rovněž vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou
imigranti a azylanti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez
kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni,
absolventi škol apod. Souhrnně se jedná o skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením.
Žadatel musí mít na paměti, že vedle aktivních opatření projektu k rovným příležitostem je
nutné zajistit, aby projekt nediskriminoval sám svým přístupem (např. v rámci výběru osob do
realizačního týmu).
ROP MS podporuje jak aktivity, které jsou přímo zaměřeny na podporu rovných příležitostí
(např. v oblasti zajišťování sociálních služeb), tak aktivity, u kterých není souvislost s
rovnými příležitostmi jednoznačná, ale je nutné je rovněž brát v úvahu (např. v oblasti
veřejné dopravy je nutné brát v úvahu specifické potřeby osob tělesně handicapovaných,
starších osob nebo rodičů s dětmi a umožnit bezbariérový přístup všem). Negativní vliv na
rovné příležitosti není přípustný10.
Upozornění
Pokud realizace projektu či následně jeho výstupy budou mít negativní vliv na RP (pokud
by tato skutečnost byla zřejmá již ve fázi hodnocení projektu, projekt by finanční podporu
nezískal), jedná se o důvod, pro který ŘO ROP Smlouvu předčasně ukončí vypovězením
Smlouvy.

3.2 Popis vlivu projektu na rovné příležitosti v elektronické žádosti Benefit7
Pro popis vlivu projektu na RP jsou určeny v elektronické žádosti Benefit7 tyto záložky:
1) záložka „PROJEKT“
2) záložka „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“
3) záložka „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“

Žadatel se čestným prohlášením zaváže, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy nepůsobí
negativně na RP, tzn. nediskriminuje na základě pohlaví (genderové hledisko), rasy, etnického původu,
náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace a nediskriminuje ani
další skupiny ohrožené sociálním vyloučením.
10
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3.2.1 Projekty s pozitivním vlivem na RP
Jestliže má projekt pozitivní vliv na RP, je nutné nejprve zaškrtnout v záložce „PROJEKT“
políčko:
„Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma – rovné příležitosti“.

Zamyšlení
Dojde realizací projektu ke ZLEPŠENÍ situace znevýhodněných skupin osob (např.
zdravotně postižených osob, dlouhodobě nezaměstnaných osob apod.)? Pokud jste si na tuto
otázku odpověděli kladně, má Váš projekt pozitivní vliv na RP a Vaše aktivity/opatření na
podporu RP jsou efektivní a žádoucí.
Po zaškrtnutí tohoto políčka se zaktivní záložka „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“. V této záložce
se musí žadatel zavázat k naplňování alespoň jednoho kritéria rovných příležitostí (jedná se
o nekvantifikovatelná kritéria). Žadatel si vybere z číselníku kritéria RP, která naplní realizací
projektu. V popisovém poli „Popis aktivit/opatření/dopadu projektu“ pak:
 konkretizuje oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a
zároveň uvede, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat,
 popíše aktivity/opatření, jejichž realizací dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP,
resp. k naplnění vybraných kritérií RP,
 smysluplně popíše dopady realizovaných aktivit/opatření na RP (zde může žadatel,
pokud to uzná za vhodné a relevantní, vybraná kritéria kvantifikovat uvedením
výchozí a cílové hodnoty).

Zamyšlení
Jsou Vámi vybraná kritéria RP reálná a efektivní (resp. nezavazujete se k něčemu, o čem
pochybujete, že dokážete naplnit)? Pokud o reálnosti a efektivitě zvolených kritérií RP byť
jen trochu pochybujete, doporučujeme Váš výběr kritérií RP znovu zvážit, modifikovat jej
(např. zvážit reálnost cílových hodnot Vámi zvolených kritérií, k jejichž dosažení se chcete
zavázat), popř. se k takovým kritériím RP vůbec nezavazovat. V rámci prováděných kontrol
bude ŘO ROP dodržování kritérií RP, ke kterým jste se zavázali, přísně monitorovat.
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Upozornění
Pokud příjemce v rámci realizace projektu či následně u výstupů projektu svým jednáním či
opomenutím způsobí, že nebudou naplněna (částečně nebo vůbec) nebo udržena (v rámci
udržitelnosti projektu) kritéria RP, ke kterým se zavázal, je toto možné posoudit jako
porušení smluvních podmínek. ŘO ROP v případě proplacené dotace rozhodne o porušení
rozpočtové kázně. Pokud je toto zjištěno ještě před proplacením dotace, budou způsobilé
výdaje v rámci žádosti o platbu zkráceny v závislosti na tom, v jakém rozsahu došlo
k nenaplnění kritéria RP.

Dále má žadatel povinnost vyjádřit se k tomu, že projekt jako celek nepůsobí negativně na
rovné příležitosti (tzn. projektem nedojde ke zhoršení situace žádné ze znevýhodněných
skupin osob). K tomu slouží záložka „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“. Žadatel musí
dodržovat zásadu nediskriminace11.

Zamyšlení
Dojde realizací projektu ke zlepšení situace určité znevýhodněné skupiny osob, aniž by
zároveň došlo ke zhoršení situace některé jiné znevýhodněné skupiny osob, resp. k porušení
zásady nediskriminace? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, má Váš projekt
pozitivní vliv na RP.
Je totiž nutné i v případě, že projektem dojde ke ZLEPŠENÍ situace některé ze
znevýhodněných skupin osob, zohlednit vliv projektu i na ostatní znevýhodněné
skupiny osob. Jestliže by Váš projekt mohl nějakým způsobem vést ke zhoršení situace
některé ze znevýhodněných skupin osob, je nutné Váš projekt modifikovat tak, aby
nezhoršoval situaci žádné ze znevýhodněných skupin osob. V opačném případě Váš projekt
nesplňuje jedno z kritérií přijatelnosti, a tudíž není způsobilý k získání dotace v rámci ROP
MS.

Žadatel se podpisem čestného prohlášení (viz záložka Čestné prohlášení), zavazuje k tomu, že
projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. Nicméně v popisovém poli má žadatel
prostor pro detailnější komplexní popis vztahu projektu k rovným příležitostem. Přestože je
tento popis nepovinný, je v zájmu žadatele, aby uvedl veškeré údaje týkající se vlivů projektu
na RP. Pokud žadatel shledá tento popis za nerelevantní (ze samotného zaměření projektu
vyplývá jeho neutralita vůči RP), uvede do tohoto pole „doloženo čestným prohlášením“.
Jestliže se při hodnocení zjistí negativní vliv projektu na rovné příležitosti, bude projekt
z dalšího procesu hodnocení vyřazen. Takový projekt není způsobilý k získání dotace
z prostředků ROP MS. Pokud se negativní vliv projektu na RP zjistí v průběhu samotné
realizace projektu (porušení zásady nediskriminace apod.), jedná se o důvod, pro který ŘO
ROP Smlouvu předčasně ukončí vypovězením Smlouvy.
K tomuto účelu se žadatel čestným prohlášením zaváže, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy
nepůsobí negativně na rovné příležitosti.
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3.2.2 Projekty s neutrálním vlivem na RP
Pokud je projekt neutrální vzhledem k rovným příležitostem, je povinností žadatele vyplnit
pouze záložku „HORIZONTÁLNÍ TÉMATA“ (postup pro její vyplnění viz kapitola 3.2.1
Projekty s pozitivním vlivem na RP). Žadatel musí dodržovat zásadu nediskriminace12:
Zamyšlení
Dojde realizací projektu k zachování stávající situace pro všechny znevýhodněné skupiny
osob (např. zdravotně postižené osoby, dlouhodobě nezaměstnané osoby apod.), tzn.
projektem nedojde ani ke ZLEPŠENÍ, ale ani ke ZHORŠENÍ situace znevýhodněných
skupin osob, resp. projektem nebude porušena zásada nediskriminace? Pokud jste si na tuto
otázku odpověděli kladně, splňuje Váš projekt zásadu nediskriminace.
V případě, že by Váš projekt mohl nějakým způsobem vést ke zhoršení situace některé ze
znevýhodněných skupin osob, je nutné Váš projekt modifikovat tak, aby měl minimálně
neutrální vliv na RP a nezhoršoval situaci ŽÁDNÉ ze znevýhodněných skupin osob.
V opačném případě Váš projekt nesplňuje jedno z kritérií přijatelnosti, a tudíž není
způsobilý k získání dotace v rámci ROP MS.
Projekty s neutrálním vlivem na RP s přidanou hodnotou ke zlepšení situace v oblasti
RP
Jestliže projekt svou realizací nenaplní žádné kritérium rovných příležitostí, ale přesto bude
vykazovat pozitivní vliv na RP, popíše tento vliv v záložce „Horizontální témata“:
 konkretizuje oblast RP, ve které dojde realizací projektu ke zlepšení situace a
zároveň uvede, kterých znevýhodněných skupin osob se bude dané zlepšení dotýkat,
 popíše aktivity/opatření, jejichž realizací dojde ke zlepšení situace v dané oblasti RP,
 smysluplně popíše dopady realizovaných aktivit/opatření na RP (zde může žadatel,
pokud to uzná za vhodné a relevantní, uvést kvantitativní údaj vyjadřující zlepšení
v dané oblasti RP).

4. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Environmentální kritéria
Příloha č. 2 – Kritéria rovných příležitostí
Příloha č. 3 – Praktické příklady pozitivního vlivu projektu na ŽP, resp. RP

K tomuto účelu se žadatel čestným prohlášením zaváže, že projekt v žádné fázi realizace ani svými výstupy
nepůsobí negativně na rovné příležitosti.
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