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Změny Příručky pro příjemce
V kap. 2.3.2 „Průběh administrace žádostí o změnu ze strany ÚRR“ v části „Analogový
(papírový) ani elektronický dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace není nutné uzavírat v
následujících případech:“ se za stávající bod „5) změna v přílohách Smlouvy o poskytnutí
dotace“ vkládá nový bod 6), který zní takto:
„ 6) Stanovení míry spolufinancování a částky dotace u dočerpávacích projektů na
základě alokace a míry spolufinancování na výzvu schválených VRR“
V kap. 2.6.1 „Ukončování projektů v době uzavírání programu“ se mění 2. odrážka
takto
- „Poslední standardní žádost o platbu zahrnující způsobilé výdaje lze předložit do 15.
1. 2016 (datum finalizace ŽoP v nástroji PUD). Po tomto datu není možné předložit
žádnou žádost o platbu, obsahující způsobilé výdaje. Pokud k datu 15.1.2016 nebude
s příjemcem podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, vyplní příjemce do 22. 1. 2016
výkaz výdajů v aplikaci PUD, zašle referentovi OIP informaci o vyplnění soupisky
účetních dokladů a pro kontrolu uvede částky způsobilých výdajů z posledních čtyř
sloupců řádku „CELKEM způsobilých výdajů dle příjemce“. Žádost o platbu
finalizuje ihned (nejpozději do týdne) od podpisu Smlouvy.“
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V kap. 2.6.2 „Nedokončené projekty“ se za stávající 1. odstavec vkládá nový 2. a 3.
odstavec, které znějí takto:
„Pokud projekt nebude do 31. 12. 2015 dokončen, příjemce musí formou oznámení změny
požádat o prodloužení termínu realizace projektu. Lhůtu na dokončení projektů lze prodloužit
maximálně do 31. 5. 2016, nerozhodne-li řídící orgán vyjímečně jinak.
Povinnosti dle kapitoly 2.6.1 platí i pro nedokončené projekty.“
V kap. 6.6 „Vícenáklady spojené se změnami v projektu“ se za stávající text vkládá nový
odstavec, který zní takto:
„Vícenáklady tzv.dočerpávacích projektů nebudou způsobilými výdaji. Tímto se nemění
povinnosti příjemce k hlášení změn projektu.“

Změny Prováděcího dokumentu
Ve všech oblastech / dílčích oblastech podpory v kapitolách „Forma podpory a její výše,
typ podpory“ se ruší stávající text „Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 85%
celkových způsobilých výdajů.“ a nahrazuje se novým textem, který zní takto:
„Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 85% celkových způsobilých výdajů, pokud
řídící orgán nestanoví jinak.“
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