Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
METODICKÝ LIST č. 99

Metodický list č.:

99

Název metodického listu:

Doplnění aktivit projektů výzvy č. 2.2-21 o spolupráci
s krajským destinačním managementem

Využití metodického listu:

pro interní účely
pro externí publikování

Vydán dne:

19. 6. 2015

Platnost od:

19. 6. 2015

Schválil:

Ing. Vladimír Gelnar, vedoucí odboru programování a metodiky

Poznámky:
Platnost ukončena dne:
Výzva 2.2-21 byla vyhlášena 7.4.2014 a ukončena 20.6.2014 pro 6 turistických oblastí
s datem ukončení projektů (předložení ZMZ) do 30.9.2015. Dne 24. 3. 2015 byla vyhlášena
výzva na podporu krajského destinačního managementu.
V průběhu přípravy této výzvy z důvodu zajištění synergie proběhla jednání s příjemci obou
výzev o možnostech spolupráce krajského DM reprezentovaného MS Tourism, s.r.o. a
destinačních managementů turistických oblastí.
Výsledkem těchto jednání je dohoda, že aktivity této spolupráce budou na straně DM
turistických oblastí (dále DM TO) financovány z projektů podaných ve výzvě 2.2-21 (za
předpokladu, že výdaje budou v souladu s MP ZV nebo přílohou č.4 Výzvy) s tím, že
realizace projektů bude prodloužena do 30. listopadu 2015. Podmínkou prodloužení realizace
projektů je dohoda jednotlivých DM turistických oblastí s MS Tourism o aktivitách, které
budou DM TO vykonávat pro krajský DM. Tyto aktivity budou doplněny do akčních plánů,
kterými se řídí projekty jednotlivých DM TO.
Postup při prodloužení realizace projektů a doplnění akčních plánů
1. MS Tourism předá do 30.6.2015 ÚRR aktivity spolupráce dohodnuté s jednotlivými
DM TO
2. Příjemci projektů výzvy 2.2-21 (DM TO) předloží do 31.7.2015 standardní cestou
(webová aplikace) žádost o změnu projektu v rozsahu :
a. doplnění aktivit spolupráce s krajským DM do akčních plánů, včetně popisu,
vyčíslení a podložení výdajů na tyto aktivity
b. prodloužení realizace projektu maximálně do 31.5.2016 – více viz bod 4 tohoto
ML
c. úprava cílových hodnot indikátorů v návaznosti na doplněné aktivity dle bodu
a)
Popis aktivit bude v rozsahu obvyklém dle akčních plánů. Není požadována úprava
souvisejících částí studie proveditelnosti, nebo projektové žádosti.
Aktivity mohou být nad rámec aktivit uvedených v marketingové strategii TO.
Do žádosti o změnu mohou být zahrnuty i další změny projektu nesouvisející se
spoluprací s krajským DM.
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3. Výdaje projektů výzvy 2.2-21 jsou způsobilé do 30.11.2015. Po 31.8.2015 nejsou
způsobilé provozní výdaje DM TO (např. nájmy, energie, spotřební materiál, telefony)
, které budou od tohoto data pokryty paušální dotací MSK. Způsobilými výdaji DM
TO od 1.9.2015 jsou pouze výdaje na subdodávky a osobní výdaje a cestovní
související s realizací aktivit akčního plánu.
4. Harmonogram plateb bude upraven takto :
a. Termín podání poslední žádosti o platbu se posune nejpozději na 30.11.2015
(poslední termín pro podání žádosti o platbu zahrnující způsobilé výdaje)
b. Bude doplněna nulová žádost o platbu (žádost o platbu s nulovými
způsobilými výdaji) s datem 31. 5. 2016. Termín předložení je do 30 dnů od
proplacení poslední žádosti o platbu. Současně s nulovou žádostí o platbu bude
předložena závěrečná zpráva projektu.
c. Počet žádostí o platbu uvedený v projektech výzvy 2.2-21 nebude navyšován
s výjimkou doplnění nulové žádosti o platbu.
5. ÚRR na základě aktivit spolupráce předaných krajským DM posoudí soulad změny
předložené DM TO s aktivitami dohodnutými mezi krajským DM a DM TO zapracuje
je do připravované smlouvy o poskytnutí dotace, případně připraví dodatek smlouvy o
poskytnutí dotace.
Upozorňujeme, že administrace projektů ukončovaných po 30. 9. 2015 se bude řídit novou
verzí Příručky pro příjemce vydanou 15. 5. 2015 – viz ML č. 98.
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