
Podání projektového záměru 

na JS 

- elektronicky 

Žadatel
Společný sekretariát 

(JS)

JSPosouzení projektového 

záměru a vydání 

stanoviska (charakter 

doporučení) 

Do 14 dní od podání 

projektového záměru a 

zároveň nejpozději 6 týdnů 

před ukončením příjmu 

žádosti 

Podání projektové žádosti potvrzenou kvalifikovaným 

elektronickým podpisem (výjimka pro polské žadatele při 

technických problémech) 

Nahrání povinných příloh 

1. Obecné přílohy (pro všechny projekty PO)

2. Přílohy podle země partnera 

3. Specifické přílohy

4. Přílohy specifické dle PO

Některé přílohy musí být v ČJ i PJ, 

specifikované v příručce pro žadatele 

Kontrola projektových žádostí 

Vytvoření účtu v Monitorovacím systému MS 2014+ (MS)

Vyplnění identifikačních údajů a dalších náležitostí dle 

Prioritních os (PO)  v MS 

Řídící orgán 

* Vlajkové projekty dodávají koncepci Vlajkového projektu, 

pak až projektový záměr, nestandartní proces mají také 

silniční projekty a mikrofondy 

Hodnocení:

- formálních náležitostí 

- soulad s národní a EU legislativou 

- splnění podmínek na úrovní programu 

Kontrola přijatelnosti  

Zjištěny vady/

 nedostatky v žádosti?

Zjištěny vady/

 nedostatky v žádosti?

Výzva k doplnění 

žádosti (za VP)

Výzva k doplnění 

žádosti (za VP)

Vypořádání požadavků výzvy k 

doplnění žádosti 

Pokud jsou pro kontrolu 

přijatelnosti potřeba 

technické/odborné znalosti, 

jsou přizvání experti (1 PL 

a 1 CZ)

Do 10 pracovních dnů od 

doručení výzvy

Předložení projektové žádosti v upraveném 

rozsahu dle výzvy k doplnění žádosti (opět 

podepsána el podpisem, obdobná výjimka 

pro PL Vedoucího partnera (VP) při tech. 

problémch)

Opětovná 

kontrola žádosti 

Oznámení o splnění 

formálních náležitostí 

a přijatelnosti  

Oznámení o nesplenění 

formálních náležitosí a 

přijatelnosti

Hodnocení projektu 

ve třech fázích 

Hodnocení přeshraniční 

spolupráce 

Hodnocení věcné kvality projektu  

Hodnocení přeshraničního dopadu 

projektu

Dle společné 

metodiky, a 

kritérií předem 

schválených MV 

Pracovníci JS 

Pracovníci JS a 2 experti 

1 CZ a 1 PL

Společný panel expertů (SPE)

 (2 PL, 2 CZ)

Podpora JS: 

Sumarizace hodnocení 

- součet bodů v jednotlivých fázích 

 Hodnocení a základní info o 

projektu se sumarizuje do 

Projektového listu, který slouží 

jako podklad pro rozhodování MV  

Vytvoření Ranking listu dle 

dosažených bodů 

MV na základě ranking listu a 

dalších podkladů rozhodne o 

výběru projektů k financování  

Žádost o přezkum 

(možné podat pouze 1x)

Důvodná

 žádost? 

ANO

NE

Vyřazení projektu z 

procesu administrace 

V pořádku

Nedostatky

ANO

NE

Výsledek o odvolání je 

sdělen do 5 pracovních dnů 

Vyhlášení výzvy v aplikaci 

MS2014+ a na www.cz-pl.eu

Monitorovací 

výbor (MV)

MV projednává žádosti: 
Sdělení výsledku žadateli 

Doplnění podkladů pro vyhotovení 

Rozhodnutí (český HP)/Smlouvy 

(polský HP) 

Do 5 

pracovních 

dnů od 

schválení 

zápisu ze 

zasedání MV 

Právní akt  

Přílohy dodávané 

- Českými partnery 

- Polskými partnery  

Příprava vydání PA 

Na základě stanovených 

kritérií formálních náležitostí 

a obecných i specifických 

kritérií pro příslušnou PO

Podrobný popis náležitostí je v „průvodce 

přípravou projektové žádosti“ dle spec PO 

Žádost o přezkum 

- skrz ISKP / emailem /

depeší

- Žadatel musí podat do 5 dnů od 

sdělení výsledku

-Možné podat pouze 1x

Důvodná 

Žádost?

- Žadatel musí podat do 5 

dnů od sdělení výsledku

- Možné podat pouze 1x

Možnost podat žádost o přezkum 

v případě, že žádost nebyla 

doporučena k financování 

ANO

Žádost o přezkum byla vyhodnocena jak důvodná a žádost od dotaci se vrací k 

opětovnému předložení k posouzení MV 

Předběžná kontrola projektu na 

místě (NO nebo ŘO)

Nalezeny 

nedostatky?

Napravení 

nedostatků? 

ANO 

NE

ANO

V případě, že nedostatky nebyly odstraněny, bude informován MV, 

který může rozhodnout o zrušení finanční podporyNE

Výzva HP k doplnění podkladů 

JS rozhodne, zda se za projekt 

bude muset podávat Zpráva o 

udržitelnosti (ZoU)

V případě změn 

projektu v  období 

mezi rozhodnitím MV 

a podpisem PA je 

vedoucí partner 

povinnen předložit 

žádost o změnu skrz 

MS  

Kontrola souladu mezi finančním 

plánem v MS a harmonogramem 

předkládání zpráv dohodnutým s 

kontrolorem

Zajištění podpisu Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

Zajištění podpisu Smlouvy o projektu  

Český hlavní 

partner (HP)

ANO 

Návrh Rozhodnutí - 4 stejnopisy (2PL 

a 2CZ)
Schválí a podepíše na papíře

V papírové podobě 

včetně příloh
Podepsané Rozhodnutí ŘO

1 vyhotovení poštou a zároveň zprávu skrz MS 

Zpráva o schválení v Monitorovacím 

systému  

 1x Vyhotovení (CZ a PL verze) 

poštou a 1x vyhotovení a přílohy 

nahrát do MS

NE

Návrh Smlouvy - 4 stejnopisy (2PJ a 2 

CZ)

Výzva VP k podpisu návrhu Smlouvy
Formu interní depeše i papírově 

Podepsaná Smlouva VP v ISKP i na 

papíře 

Některé přílohy lze vyplnit v MS, některé 

jsou do MS skenovány

Podepsaná Smlouva VP v ISKP i na 

papíře 
Podepíše Smlouvu 

Právní akt  

Zpráva o podpisu Smlouvy v MS 

Podepíše Rozhodnutí 

1 verze vyhotovení podepsané 

Smlouvy 
Posílá poštou 1x vyhotovení v CZ i PL poštou 

Podepsaná Smlouva ŘO i VP k 

archivaci Posílá smlouvu k archivaci a zároveň zprávu skrz MS 

Realizace projektu 

Hlavní příjemce 
Společný sekretariát 

(JS)
Řídící orgán Partneři Kontrolor

Monitorování a kontrola na úrovni partnera 

1. Průběžná zpráva o realizaci za dílčí část 

projektu; Soupiska dokladů a další přílohy 

- v jazyce daného partnera 

- v ISKP

- soupiska výdajů se lehce liši pro CZ a PL 

partnery 

První monitorovací období se počítá od 

dne následujícím po evidenci projektové 

žádosti v MS 

Kontrola kompletnosti zprávy 

Do 30 dnů od konce daného MO

Kompletní? 

Kontrola Zprávy a Soupisky 

Výzva k doplnění 

ANO 

NE

Do 60 kalendářních dnů od 

předložení kompletní 

dokumentace

Nedostatky v

soupisce? 

Výzva k odstranění nedostatků v lhůtě 

určené kontrolorem ANO 

Interní depeší

Odstranění  

nedostatků

Registrace žádosti 

Žádost o podporu ne/splnila formální 

nálěžitosti a podmínky přijatelnosti/po 

doplnění 

Žádost o podporu ne/splnila věcné 

hodnocení  

Žádost o podporu ne/doporučena k 

financování/s výhradou/stažena   

PA ve stavu „Uzavřen“ 

Projekt s právním aktem 

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

67 104

PO3

8294

PO2 PO4 PO5

78

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

67 104

PO3

8294

PO2 PO4 PO5

78

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

50 39

PO3

9079

PO2 PO4 PO5

7

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

50 39

PO3

9079

PO2 PO4 PO5

7

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

26 141

PO3

2313

PO2 PO4 PO5

6

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

26 141

PO3

2313

PO2 PO4 PO5

6

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

137 134

PO3

110115

PO2 PO4 PO5

172

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

137 134

PO3

110115

PO2 PO4 PO5

172

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

1 -2

PO3

912

PO2 PO4 PO5

-13

Prioritní osa 

Průměrný počet dnů 

PO1

1 -2

PO3

912

PO2 PO4 PO5

-13

1. Věcná a formální (u 100% 

výdajů) - dodržení programové 

dokumentace a předpisů EU

2. Kontrola dodržování národní 

legislativy (na vzorků výdajů)

Chybovost  

v dodržení 

legislativy?

Výzva k nápravě ANO 
Napravení chyb?

ANO 

Zpět do původního procesu 

Daný výdaj označen za 

nezpůsobilý 

Kontrola výdajů se skládá ze dvou 

fází:

ANO 

Žádost o podporu doporučena k 

financování

Žádost zařazena mezi náhradni 

projekty

Žádost doporučena k financování s 

výhradou – MV určí podmínky, 

které žadatel musí splnit

Splněny 

podmínky? 

ANO Pokud do  6 měsíců nebyly splněny 

připomínky - ŘO může rozhodnout 

o tom, že projekt nebude podpořen 

NE

NE

Druhá výzva ze strany kontrolora na 

odstranění nedostatků 

Odstranění 

nedostatků 

NE

NE
CZ 

Partner

PL 

Partner

Daný výdaj označen za 

nezpůsobilý a partenr tyto 

výdaje již nemůže uplatnit 

Daný výdaj označen za 

nezpůsobilý a následně 

podléha proceduře podávání 

námitek  

Schválení soupisky dokladů 

(„schválená soupiska“)

Zpráva o schválení soupisky 

včetně příloh 
Interní depeší

Přijme zprávu a Informuje o jejím přijetí  

hlavního partnera (bezodkladně)

Námitka proti výsledku 

kontroly 

Do 15 dní (CZ)/ 14 dní (PL) 

od obdržení výsledku 

kontroly 

Lze podat pouze 1x

Pokud je námitka uznána, 

daný výdaj je označená za 

způsobilý

Q: Ke komu se podává 

tato námitka? Co 

všechno lze rešit na PL 

straně? 

2. Závěrečná zpráva dílčí části projektu

- až po ukončení celého projektu (když jakýkoliv 

z partnerů vše ukončí před ostatními, vyplní 

údaje do poslední průběžné zprávy a 

závěrečnou odevzdá s nulovými hodnotami) 

Více pravidel pro 

partnery, které vytváří 

JPP

Monitorování a kontrola na úrovni projektu

1. Průběžná zpráva o realizaci projektu 

(průběžná ZoR)

- zpracována hlavním příjemcem souhrně na 

základě zpráv od ostatních partnerů 

- CZ i PL 

Součástí jsou: 

- Žádost o platbu (ŽoP) za projekt 

- Soupisky dokladů (schválené kontrolory 

jednotlivých partnerů)

Kontrola průběžné ZoR a 

ŽoP 

Kdyby HP bez přijatelného odůvodnění nedodal 

zprávu, může být pozastaveno proplácení prostředků 

dotace 

Skrz ISKP14+

Do 120 dnů od konco MO 

Kontrola přeshraniční 

spolupráce a dopadu 

(odpovědnost JS)

- komunikace probíhá mezi JS a 

HP, a Kontrolor musí být o všem 

informován 

Kontrola ŽoP 

- zda byly platby partnerů 

ověřeny příslušným 

kontrolorem 

- zda výdaje byly uplatněny v 

souladu s Rozhodnutím/

Smlouvou 

- kontroloři partnerů mohou 

být osloveni pro dovysvětlení 

nejasností 

Do 35 dnů 

Zpráva o vyhotovení 

Rekapitulace rozpočtu 

projektu 

Postupy kontroly jsou 

shodné s postupy v 

průběžné kontrole  

Schválení souhrnné ZoR
Skrz ISKP14+

Informuje o těchto skutečnostech HP

2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu

 ( ZzoR)

- stejné části jako u průběžných ZoR 

Hlavní partner přijme zprávu

Kontrola ZzoR 

- stejný postup a části jako u 

průběžné ZoR

Navíc

- kontrola plnění rozsahu 

realizovaných aktivt, 

monitorovacích ukazetelů a 

publicity 

Ověřování realizace jednotlivých projektů na místě 
Dopracování v 

úkolu č 4 

ANO 

 Zda je projekt realizován v souladu s 

požadavky programu,  Rozhodnutím/Smlouvou, 

národní i EU legislativou, kontrolou způsobilých 

výdajů, ověření nápravy nedostatků zjištěných v 

rámci předchozích kontrol apod. 

Kontroloři a další kontrolní orgány (Auditní 

orgán, Evropská komise, Platební a certifikační 

orgán, Evropský účetní orgán, Evropský účetní 

dvůr, národní kontrolní orgán)

Musí poskytnout přístup k veškeré dokumentaci 

až do uplynutí 5 let od data poslední platby HP 

Předem informují HP a partnery o záměru ověřit 

projekt na místě 

Změna projektu 

Nepodstatné změny 

- Předkládá ten partner, kterého se změna týká

- žádosti o změnu musí být podepsána el 

podpisem oprávněné osoby 

Schváli změny nebo zažádá o doplňující 

informace 

Podat žádost o změnu  

- výčet změn na str. 23 příručky příjemce 

- v ISKP modul změn 

- v případě potřeby přidat přílohy 

Pokdu se jedná o změny BÚ, statutárních 

zástupců nebo názvu partnera/ů, pak informuje 

o těchto skutečnostech JS a ŘO 

Formou interní depeše

 K rozhodnutí JS 

Podat žádost o změnu  

- výčet změn na str. 24 příručky příjemce

- v ISKP se musí podat návrh nového znění/

hodnoty 

- připojit změnový list (stačí v jazyce partnera, 

který žádost podává), popř další přílohy

K rozhodnutí kontrolorovi 

Ověří úplnost a správnost údajů ve změnovém 

listu a žádosti o změnu 

Posoudí žádost z věcného hlediska Posuzuje oprávněnost/zákonnost žádosti 

Informuje JS o stanovisku  
Informuje příjemce formou depeše a přikládá 

všecha stanoviska 

V souladu s rozhodnutím v ISKP schválí/

zamítne/vrátí změnu 

Podstatné změny  

- Předkládá hlavní partner 

- žádost o změnu musí být podepsána el 

podpisem

-nutné provést změnu Rozhodnutí/Smlouvy 

(kromě dohody o spolupráci)

- el podpis statutárního orgánu HP

Podat žádost o změnu  

- výčet změn na str. 26 příručky příjemce

- v ISKP se musí podat návrh nového znění/

hodnoty 

- připojit změnový list (CZ i PL)

 

 

JS Ověří úplnost a správnost údajů ve 

změnovém listu a žádosti o změnu 

K schválení  ŘO 

Souhlasí ŘO se 

změnou?

 Připraví  dodatek ke smlouvě o projektu 

(„dodatek ke smlouvě“) 

CZ HP?

Připraví návrh Rozhodnutí o změně rozhodnutí 

o poskytnutí dotace („změnové rozhodnutí“) 

Podpis originálu 

Podepisuje a nechává si 

u sebe originál 

Nahraje scan změnového rozhodnutí  do MS a 

originál zašle HP a o odsouhlasené změně 

informuje všechny relevantní kontrolory 

ANO 

ANO 

NE

Podepsaný originál 

Podpis originálu Nahraje scan změnového rozhodnutí  do MS a 

originál zašle HP a o odsouhlasené změně 

informuje všechny relevantní kontrolory 

Podepsaný originál 

PL HP 

Zamítnutí žádosti o 

změnu = konečné 

(nelze podat odvolání)

NE

Informuje HP o zamítnurí a důvodech zamítnutí 

a také informuje kontrolory  Informuje 

Informuje 

Informuje 

Informuje 

JS může dojít k závěru, že 

požadovaná změna podléhá 

schválení MS

Ke schválení MV 

Monitorovací 

výbor

Podat žádost o změnu  

- výčet změn na str. 27 příručky příjemce

- v ISKP se musí podat návrh nového znění/

hodnoty 

- připojit změnový list (CZ i PL)

 

 

Ověří úplnost a správnost údajů ve změnovém 

listu a žádosti o změnu 

V případě, že se jedná o změny aktivit projektu,  

role zahraničního partnera nebo jiný relevantní 

důvod, může si JS vyžádat stanovisko expertů, 

kteří hodnotili žádost, zda nemá daná změna 

vliv na jejich hodnocení 

Proces rozhodování a informování je od 

tohoto kroku identický, jako když změny 

schvaluje ŘO 

Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu ČR

Změna projektu má vliv na 

poskytnutí dotace ze SR ČR  

Partner oznámí změnu 

ŘO vydá Změnové rozhodnutí 

Dojde změnou

 ke zvýšení dotace z SR 

ČR?

NE

Změnu musí schválit ministr pro místní 

rozvoj 

ANO

ANO

Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

Hlavní příjemce 
Společný sekretariát 

(JS)
Řídící orgán Partneři Kontrolor

V případě, že část aktivit bude realizovaná na základě 1 a více 

smluv (o dodávce, služby, stavební práce, atd.). 

Partner musí postupovat v souladu s národní legislativou, pravidly 

programu a dodržovat principy, jako je hospodárnost, rovný 

přístup k potenciálním dodavatelům atd.

Hodnoticí kritéria popsány na str. 29 příručky příjemce 

Kontrola před 

vyhlášením zadávacího řízení (ZŘ)

Před vyhlášením ZŘ dodá ke kontrole:

-. Zadávací dokumentaci, případně výzvu

- kalkulaci předpokládané hodnoty VZ a zdůvodnění kalkulace 

MS2014+ Vydá stanovisko do 10 pracovních dní od obdržení (pokud 

nepotřebuje další doplňující informace, pak se běh lhůty 

pozastavuje)

Po obdržení souhlasného stanoviska, může být vyhlášeno 

zadávací řízení 

V případě, že je ZŘ vyhlášeno 

po vydání Rozhodnutí/podpisu Smlouvy

 a hodnota je 400 000CZK a vyšší

Česká strana programu

ANO

Kontrola před podpisem smlouvy s 

dodavatelem

Dodá ke kontrole: informace o výběru vítězné nabídky a 

uvedené dokumenty (vypsané v příručce str 30)

MS2014+

Vydá stanovisko do 10 pracovních dní od obdržení (pokud 

nepotřebuje další doplňující informace, pak se běh lhůty 

pozastavuje). Rozdílné lhůty pro VZ které přímo podléhají 

zákonu o VZ 

Upozornění – do smlouvy je třeba zapsat účinost nejdříve 

momentem uveřejnění v registru smluv 

Po obdržení souhlasného stanoviska, může partner podepsat 

smlouvu s dodavatelem  

Kontrola po podpisu smlouvy s 

dodavatelm 

Po podpisu smlouvy s dodavatelem, nejpozději při předložení 

následující soupisky dokladů, musí partner zaslat 

dokumenty uvedené na str. 32 příručky 

Výjimka pro 

některé 

zakázky, např. 

kancelářské 

potřeby do 400 

000kč apod. 

výčet na straně 

32 příručky 

Může se vyžádat další dokumenty 

Hodnocení ex ante zakázek 

NE

Žádost o hodnocení ex ante 

Předpoklady pro vydání stanoviska: 

- žádost o hodnocení ex ante 

-zadávací řízení nebylo zahájeno

- dohoda o spolufinancování projektu byla podepsána 

Návrh dokumentace nutné pro 

realizaci ZŘ

Hodnocení ex ante do 15 pracovních dnů 

- pouze jedno kolo hodnocení 

Hodnocení bez 

nálezu nebo vypořádání 

s námitkami ? 

Kontrolor již nemůže ve fázi kontroly výdajů nebo ex post 

kontroly VZ oznámit jakékoliv nesrovnalosti v rámci daného 

ZŘ ANO

Standardní proces kontroly výdajů nebo ex post kontroly VZ 
NE

Kontrola ex post VZ a přezkum 

dodržování zásady 

konkurenceschopnosti 

Polská strana programu 

Polská strana programu 

Platí pro dokumentaci k ZŘ relizovaném dle polského Zákona 

o VZ. Např. specifikace zadávacích podmínek projektu apod. 

(výčet na straně 34)

Kontrola dokumentace 

Kontrola dodržení zásady konkurenceschopnosti ve vztahu k 

výdajům 

Kontrola, zda byly výdaje vynaloženy v souladu s pravidly 

přidělování VZ 

Dodá ke kontrole potřebnou dokumentaci   

- dodat nejpozději k okamžiku podání Soupisky dokladů za 

část projektu zahrnující první výdaj související s danou 

zakázkou 

Dodržování zásady konkurenceschopnosti se kontroluje při 

administrativním ověření nebo při kontrole na místě 
Kontrolor si může vyžádat doplnění dokumentace nebo 

vysvětlení od partnera 

Nález kontroly o 

nedodržení pravidel? 

NE

ANO

Příslušné výdaje budou celkově nebo částečně považovány 

za nezpůsobilé 
O tom, zda budou všchny 

nebo jenom některé 

výdaje považovány za 

nezpůsobilé se rozhoduje 

dle polské legislativy, 

dokumentů EK 

Kontrola v pořádku 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR (SR)

Žádost podána

 do 31.12.2017

ANO 

NE

Odlišný postup  

Standardní MO trvá 6 měsíců

První a poslední MO může být delší 

Vydáno Rozhodnutí/Smlouva 

Předložení žádosti o dotaci ze SR 

ČR 

Samostatná výzva k podání žádosti 

o poskytnutí dotace ze SR

Harmonogram předkládání ZoR a ŽoP 

se schvauluje před podpisem 

Rozhodnutí/Smlouvy – navrhuje žadatel  

v rámci finančního plánu a kontrolor 

schvaluje 

Změny týkající se VZ 

se předkládají v 

modulu VZ v 

MS2014+, nikoliv 

formou standardní 

žádosti o změnu 

Změna projektu se předkládá za pomoci žádosti 

o změnu v ISKP v modulu Žádosti o změnu

Řídící orgán Hlavní příjemce 
Společný sekretariát 

(JS) 
Partneři Kontrolor

Projekty vytvářející příjmy 

Peněžní příjmy dle č.61 

obecného nařízení 

Lze přijmy předem 

odhadnout? 

Skutečný výše výdajů a příjmů bude uvedene v ZoR na úrovni 

projektu (HP) dle období ve kterém byly dané výdaje a příjmy 

uskutečněny 

ANO

Ke kontrole 

ZZoR na úrovni projektu -

Součástí je výpočet Finanční mezery (příloha příručky)

Stejný postup u zpráv o udržitelnosti a u závěrečné zprávy o 

udržitelnosti (předkládání příjmů a výdajů a v záverečné 

výpočet finanční mezery)

Čisté příjmy

 o více jak 10% vyšší, než 

odhadnuté příjmy dle Fin 

mezery 

ŘO vyžaduje od HP vrácení 

přeplatku 

ANO

Čisté příjmy

 o více jak 10% nižší, než 

odhadnuté příjmy dle Fin 

mezery 

Dotace se nezvyšuje 

NE

Bez změny 

Ke kontrole 

Ke kontrole 

ANO

NE

Finanční mezera 

Partneři zaznamenávají čisté přijmy pomocí zpráv o 

udržitelnosti po dobu tří let od ukončení realizce (nebo do 

15.2.2025)

Rozhodné období pro určení, zda projekt vytvořil čisté příjmy 

je období po realizaci, nicméně pokud vznikly čisté příjmy 

běhěm realizace musí si k nim přičíst také 

Výpočet 

Výše dotace
Způsobilé výdaje - 

čisté přijmy 
- Vracená částka = 

Partneři skrz HP vrací tuto částku na účet platebního a 

certifikačního orgánu 

NE

Ke kontrole 

Jiné peněžní příjmy 

  

Celkové způsobilé 

výdaje nad 100 000 

EUR? 

Nejpozdeji při záverečné žádosti o platbu na úrovni projektu 

(HP) se musí čisté jiné peněžní příjmy vytvořené v období 

realizace odečíst od způsobilých výdajů 

Pokud tyto příjmy 

nebyly 

zohledněny už 

při schvalování 

projektu, pak by 

se výše dotace 

neměnila 

Předpokládaná výše 

JPP uvedená v PA se 

liší od skutečné? 

Skutečné čisté JPP 

jsou nižší? 

Příjemce nemá nárok 

na navýšení podpory 

O navýšení 

skutečných čistých 

JPP oproti 

předpokládaným je 

ponížena dotace 

ANO

NE

ANO

ANO NE

Bez změny 

Se ZZoR na úrovni partnera doloží příslušný partner hodnotu 

skutečně dosažených příjmů 

Skutečné čisté JPP 

překračují vlastní podíl 

spolufinancování? 

Krácení dotace 

(nejdříve ze SR, poté z 

EFRR)

Bez změny 

ANO NE

NE

Do 7 pracovních dnů od 

předložení 

NE

NE

Na české straně se řeší 

pouzě přezkum 

provedeného postupu 

kontrolora 

NE

Je možné podat žádost o 

přezkum jenom 1x 

Žádost o přezkum může být podána k výsledkům 

kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti 

a proti výsledkům projednání žádosti na MV 

Kontrola ŽoP ze strany ŘO a následné 

schválené vedoucím nebo ředitelem 

odboru 

U daných typ změn (podstatné, nepodstatné k 

JS) příjemce k žádosti přikládá vyplněný 

Změnový list a přílohy



Registrace žádosti 

Žádost o podporu ne/splnila 

formální nálěžitosti a podmínky 

přijatelnosti/po doplnění 

Žádost o podporu ne/splnila věcné 

hodnocení  

Žádost o podporu ne/doporučena k 

financování/s výhradou/stažena   

PA ve stavu „Uzavřen“ 

Projekt s právním aktem 

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
67

10

4

PO

3
8294

PO

2

PO

4

PO

5
78

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
67
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4

PO

3
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PO

2

PO

4

PO

5
78

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
50 39

PO

3
9079

PO

2

PO

4

PO

5
7

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
50 39

PO

3
9079

PO

2

PO

4

PO

5
7

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
26

14

1

PO

3
2313

PO

2

PO

4

PO

5
6

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
26

14

1

PO

3
2313

PO

2

PO

4

PO

5
6

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

113

7

13

4

PO

3 11

0

11

5

PO

2

PO

4

PO

517

2

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

113

7

13

4

PO

3 11

0

11

5

PO

2

PO

4

PO

517

2

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
1 -2

PO

3
912

PO

2

PO

4

PO

5-

13

Prioritní osa 
Průměrný počet 

dnů 

PO

1
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3
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2
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4
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