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Dle definice udržitelnosti projektů v PPP doba udržitelnosti projektů trvá 5 let (3 roky u MSP) od
finančního ukončení projektu. Současně je v definici data finančního ukončení projektu uvedeno, že
finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je provedena poslední platba spojená
s realizací projektu, což se předpokládá do 3 měsíců od předložení závěrečné monitorovací zprávy.
Tato definice odpovídá čl. 57 Nařízení 1083/2006, který stanovuje dobu udržitelnosti od ukončení
projektu a čl. 88 odst. 1 tohoto nařízení
V některých případech je doba mezi předložením závěrečné monitorovací zprávy a finančním
ukončením projektu výrazně delší, než výše uvedené 3 měsíce. Typickým důvodem těchto dlouhých
prodlení je řešení nálezů externích kontrol. V takových případech doba udržitelnosti není stále
zahájena, přestože je projekt již mnoho měsíců v provozu.
Pro tyto výjimečné případy se definice udržitelnost v příručce pro příjemce upravuje takto:
1. Pokud doba mezi odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy a finančním ukončením projektu je
delší než 1 rok, rozhodne ŘO na žádost příjemce podanou přes aplikaci PUD (standardní žádost o
změnu projektu) o stanovení začátku doby udržitelnosti projektu na datum, ke kterému projekt je
prokazatelně v provozu a funkční a jsou naplněny výstupy projektu v souladu se smlouvou o
poskytnutí dotace. Toto datum může být stanoveno nejdříve na den odevzdání závěrečné
monitorovací zprávy plus jeden rok.
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2. Před rozhodnutím o stanovení data počátku udržitelnosti ŘO ověří datum od kterého byl projekt
v provozu a funkční monitorovací návštěvou, nebo jiným prokazatelným způsobem.
3. Lhůty pro odevzdání monitorovacích zpráv o udržitelnosti začínají běžet od stanoveného data
začátku doby udržitelnosti. Pokud lhůta pro první (druhou, atd) monitorovací zprávu k datu
rozhodnutí o stanovení začátku doby udržitelnosti projektu uplynula, odevzdává příjemce až
následující zprávu o udržitelnosti ve standardní lhůtě (rok + 30dnů od data začátku udržitelnosti).
4. Pokud by takto stanovená doba udržitelnosti skončila dříve, než je proplacena závěrečná ŽOP,
pak se za počátek doby udržitelnosti projektu považuje datum proplacení závěrečné ŽOP minus 5
let (3 roky u MSP). V takovém případě, odevzdá příjemce zprávu o udržitelnosti a její kontrola
bude provedena před proplacením závěrečné ŽOP.
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