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1 VYMEZENÍ POJMŮ 

Auditní orgán 

Orgán zřízený dle čl. 8 odst. 4 písm. a) bod ii) a iii) nařízení (EU) č. 1299/2013); Vykonává funkce uvedené 
v čl. 127 nařízení (EU) č. 1303/2013. Auditnímu orgánu při výkonu jeho činností asistuje skupina auditorů 
složená ze zástupců obou států. 

 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) 

V Programu zajišťuje funkci Kontrolora dle čl. 8 odst. 4 písm. a) bod ii) a iii) nařízení (EU) č. 1299/2013) 
 

Doba realizace projektu 

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního 
obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.). Dokončením projektu se rozumí datum 
ukončení fyzické realizace projektu (např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie 
apod.). Je to tedy datum, kdy vedoucí partner (v případě Fondu mikroprojektů konečný uživatel) plánuje 
ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací mikroprojektu). Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 
12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců. Doba trvání je 
uvedena ve smlouvě o financování mikroprojektu. 

Euroregionální řídící výbor 

Výbor ustanoven orgány euroregionu je určený zejména k projednávání a schvalování mikroprojektů 
v rámci jednotlivých Fondů mikroprojektů realizovaných ve vymezeném území. 

Finanční útvar 

Orgán u ŘO zodpovědný za finanční toky prostředků ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu 
poskytnutých na celý program. 

Subjekt, který: 

 převádí částky přidělené ze strukturálních fondů konečným příjemcům; 

 proplácí konečným příjemcům prostředky SR; 

 provádí formální kontrolu žádosti o platbu za Fond a zajišťuje shodu s finančním plánem. 

Fond mikroprojektů (Fond) 

Fond mikroprojektů  je součástí programu přeshraniční spolupráceIntereg V-A Česká republika – Polsko. 
Fond mikroprojektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotace z ERDF od 2 tisíc EUR. 
Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho zařazení do příslušné 
prioritní osy a typu mikroprojektu (mikroprojekt s vedoucím partnerem – typ projektu A, partnerský 
(komplementární) mikroprojekt – typ projektu B a samostatně realizovaný mikroprojekt – typ projektu C). 
V rámci prioritní osy 3 a 4 je možná podpora do 20 tisíc EUR u projektů typu B a C a 40 tisíc EUR u projektů 
typu A. V rámci prioritní osy 2 je možná podpora do 30 tisíc EUR u projektů typu B a C a 60 tisíc EUR u 
projektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené 
maximální podpory. 

Implementace programu 

Proces uvedení programu v činnost. Schválení a vyhlášení programu; příprava technické dokumentace; 
výběrová řízení; uzavření smluv o financování mikroprojektu; příprava a realizace mikroprojektů; kontrola; 
autorizace a provádění plateb; monitorování realizace mikroprojektů a hodnocení efektů programu. 
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Kofinancování (spolufinancování) 

Míra finanční účasti jednotlivých zdrojů na mikroprojektu. Na základě principu participace je možné, aby do 
procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude mikroprojekt dotýkat (EU, 
rozpočet státu, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací, atd.). 

Konečný/hlavní příjemce (KP)  

Subjekt, kterému je poskytnuta finanční dotace na realizaci projektu Fond mikroprojektů a který tyto 
prostředky přijímá prostřednictvím finančního útvaru MMR (prostředky ERDF a zdroje SR ČR). V případě 
Fondu mikroprojektů je konečným příjemcem Správce Fondu mikroprojektů, který dotaci dále poskytuje 
Správci – partnerovi a konečným uživatelům. 

 
Konečný uživatel/ Mikrobeneficjent (KU) 

Subjekt, který realizuje mikroprojekt a přijímá prostředky od Správce na základě Smlouvy o financování 
mikroprojektu uzavřené s příslušným správcem. U mikroprojektů typu A uzavírá tuto smlouvu konečný 
uživatel – vedoucí partner mikroprojektu.  

Kontroloři (KK) 

V souladu s čl. 23 nařízení (EU) č. 1299/2013 pověřila Česká republika a Polská republika subjekty 
k provádění ověřování dle č. 125, odst. 4, písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 (dále jen „kontroloři“). 
Kontrolor ověřuje, že spolufinancované produkty a služby byly dodány a že výdaje, jež příjemci vykázali, 
byly skutečně zaplaceny a že je dodržen soulad s platnými právními předpisy, Programem a jsou splněny 
podmínky podpory projektu. Ověřování zahrnuje administrativní kontrolu výdajů vynaložených příjemci a 
kontrolu na místě (v průběhu realizace projektu i v době jeho udržitelnosti). Kontrola na místě je prováděna 
na vzorku projektů. 

Mikroprojekt 

Projekt s limitovaným finančním rozsahem stanovený v rámci příslušného programu a realizovaný 
konečným uživatelem v rámci Fondu mikroprojektů. Mikroprojekty mohou být: 

- komplementární/partnerské typ B (mikroprojekty se stejnou nebo podobnou tématikou 
předkládané oddělené různými žadateli; 

- mikroprojekty samostatně realizované typ C; 

- mikroprojekty společné s vedoucím partnerem typ A (s dílčími rozpočty všech partnerů 
mikroprojektu); 

- mikroprojekty typu A, B a C předkládané správci (vlastní mikroprojekty správců) 

MS 2014+ 

Informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků EU. 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor plní funkce uvedené v čl. 49 nařízení (EU) č. 1303/2013 a odpovídá za výběr projektů 
v souladu s čl. 12 nařízení (EU) č. 1299/2013. Monitorovací výbor je složen ze zástupců relevantních 
subjektů České republiky a Polské republiky respektujíc při tom princip partnerství. 

Národní orgán (NO) 

Plní úkoly členského státu ve smyslu nařízení (EU) č.1303/2013 a č.1299/2013. Zejména poskytuje 
součinnost Řídícímu orgánu při zajišťování jeho funkcí na území Polské republiky. Činnosti Národního 
orgánu vykonává: 

Ministerstvo investic a rozvoje Polské republiky 
Odbor územní spolupráce 
Wspólna 2/4 
00-926 Varšava 
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Polská republika 

Nový žadatel 

Konečný uživatel, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Za projekt realizovaný novým žadatelem 
se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená a schválená na EŘV. V případě předložení 
několika mikroprojektů na stejné zasedání EŘV se všechny považují za mikroprojekty předložené novým 
žadatelem. Za mikroprojekty nového žadatele se pokládají také ty mikroprojekty, které jsou předkládány 
subjekty bez právní subjektivity (a které dosud prostředky na mikroprojekty z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce 2007-2013 CZ-PL nečerpaly) přes zřizující instituce, které již prostředky z programu 
FMP OPPS CZ-PL 2007-13 čerpat mohly. 

Partner 

Účastník realizovaného společného projektu nebo mikroprojektu smluvně vázaný na vedoucího partnera. 

Platební a certifikační orgán (PCO) 

Vykonává funkce uvedené v čl. 126 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

Orgán zajišťující finanční operace s prostředky ERDF se sídlem na straně Řídícího orgánu. Funkcí PCO je 
pověřen odbor Národní fond MF ČR. 

Porušení předpisů (nesrovnalosti) 

V souladu s čl. 2 odd. 36 obecného nařízení se tím rozumí jakékoli porušení právních předpisů EU nebo 
vnitrostátních právních předpisů o uplatňování práva EU vyplývající z jednání nebo opomenutí 
hospodářského subjektu, podílející se na provádění úřadu EFSA, který má nebo může mít nepříznivý dopad 
na rozpočet Evropské unie prostřednictvím zbytečných výdajů z rozpočtu EU. 

Programový dokument 

Dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování příslušného programu obsahující prioritní 
osy a oblasti podpory financované prostřednictvím ERDF. 

Program 

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Navazuje na Operační 
program přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR a je určený na podporu a rozvoj česko-polského 
příhraničí a přeshraniční spolupráce. 

Průběžná kontrola, kontrola 

Kontrola prováděná kontrolorem v průběhu realizace a po ukončení mikroprojektu dle národních pravidel 

Registrace mikroprojektu 

Registrace mikroprojektu – změna stavu mikroprojektu v MS 2014+ provedená správcem po úspěšném 
ukončení kontroly přijatelnosti 

Řídící orgán (ŘO) 

Vykonává funkce uvedené v čl. 125 nařízení (EU) č. 1303/2013. Činnosti Řídícího orgánu na základě 
Usnesení Vlády ČR č. 867 z 28. 11. 2012 vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci Ministerstva pro 
místní rozvoj vykonává činnosti ŘO: 

Odbor evropské územní spolupráce 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
Česká republika 
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Směrnice pro žadatele 

Směrnice obsahující základní informace pro žadatele o podmínkách pro získání dotace z Fondu 
mikroprojektů, způsobu předkládání žádostí o dotaci, hodnocení mikroprojektů a způsobu implementace 
mikroprojektu a jeho vyúčtování. Směrnici vydává Správce Fondu po jejím odsouhlasení ŘO/NO. 

Společný sekretariát 

Společný česko-polský subjekt zajišťující provádění Programu. 

Správce 

Vedoucí partner a partner projektu Fond mikroprojektů 

Správce - Vedoucí partner (VP) 

Vedoucí partner projektu dle čl. 13 Nařízení 1299/2013, jehož cestou se předkládá žádost o dotaci z ERDF 
(vystupuje v roli žadatele) a po schválení poskytnutí dotace nese celkovou zodpovědnost za projekt před 
RO. Podíl zodpovědnosti partnerů je stanoven v Partnerské smlouvě.  

Správce – partner 

Subjekt, který se správcem vedoucím partnerem podepisuje partnerskou smlouvu o realizaci Fondu 
mikroprojektů. Správce partner realizuje činnosti v rámci Fondu mikroprojektů na národní části (poskytuje 
prostředky polským konečným uživatelům)  

Způsobilé výdaje 

Výdaje uskutečněné v rámci období stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci, které jsou v souladu 
s příslušnými předpisy ES a předpisy stanovenými pro program na národní úrovni a jsou v souladu se 
schváleným rozpočtem mikroprojektu. 

Žadatel 

Subjekt, který může předložit projekt nebo mikroprojekt v rámci Programu.  
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2 SEZNAM ZKRATEK 

CRR   Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ERDF/EFRR  Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 

ES   Evropské Společenství  

EU   Evropská unie (European Union) 

EŘV   Euroregionální řídící výbor  

Fond   Fond mikroprojektů 

FU   Finanční útvar MMR 

IS Informační systém  

JS Společný sekretariát (Joint  Secretariat) 

KK Kontroloři 

KP   Konečný/hlavní příjemce  

KU   Konečný uživatel 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MS 2014+ Monitorovací systém pro programovací období 2014 - 2020 

MR   Ministerstvo rozvoje PR 

MV   Monitorovací výbor 

NO   Národní orgán  

NUTS   Územní statistické jednotky – nomenklatura územních statistických jednotek 

OEÚS   Odbor evropské územní spolupráce na MMR 

PD   Programový dokument 

PCO   Platební a certifikační orgán 

PR   Polská republika 

PPP   Příručka pro příjemce 

PPŽ   Příručka pro žadatele 

ŘO   Řídící orgán  

SF   Strukturální fondy  

SR   Státní rozpočet 

VP   Vedoucí partner 

VU   Vojvodské úřady (vykonávají na polské straně funkci kontrolora) 
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3 ÚVOD 

Příručka pro Správce Fondu (dále také jen „Správce“) stanovuje detailní postupy pro řízení a 
implementaci Fondu mikroprojektů (dále jen „Fond“). Fond tvoří součást Programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 (dále jen „Program“), který je realizován 
v celém česko-polském příhraničí a jako takový podléhá pravidlům stanoveným pro Program jak 
v programovém dokumentu, tak dalších prováděcích dokumentech (např. PPP, PPŽ, pokyny pro obsluhu 
IS). Tyto dokumenty jsou pro Fond závazné. 

Vlastní realizace těchto Fondů mikroprojektů je však účelově regulována tak, aby tyto projekty plnily 
účel, ke kterému byly předloženy a mohly tak být spolufinancovány z prostředků Programu. 

Zásady řízení implementace Fondu obsažené v této Příručce pro Správce Fondu (dále jen Příručka) 
navazují na základní pravidla stanovená v Programovém dokumentu. Příručka organicky PD doplňuje o 
detailní, odlišné postupy pro řízení a implementaci Fondu v příslušných částech implementace. Pokud 
není v Příručce pro správce uvedeno jinak, řídí se projekty Fond mikroprojektů standardní 
programovou dokumentací a v ní stanovenými postupy pro individuální projekty.  

Tato Příručka je nezbytným metodickým nástrojem nejen pro Řídící/Národní orgán Programu, ale i pro 
všechny implementační subjekty účastnící se projektového cyklu. Příručka je pro Správce závazná a 
činnosti uvedené v působnosti Správců Fondu jsou povinné. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tato Příručka dále rozpracovává zejména kapitoly související 
s implementací Fondu. 
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4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU 

4.1 Prostředky alokované v rámci programu 

V rámci programu pro plánovací období 2014 až 2020 jsou alokovány prostředky ERDF ve výši 226 221 

710 EUR v následujícím členění: 

 

Celkem(v EUR) Alokované prostředky ČR (v EUR) Alokované prostředky PR (v EUR) 

226 221 710 91 221710 135 000 000 

 

Část prostředků určených pročesko-polské příhraniční oblasti je pak dohodou regionálních a územních 
struktur vyčleněna k využití a podpoře malých projektů-mikroprojektův rámci tzv. Fondu mikroprojektů. 
Jde o Fond, který kontinuálně navazuje na systém fondů Cíl 3 s některými odchylkami z hlediska využití 
prostředků a systému implementace.  

Pro účely implementace prostředků tohoto Fondu je podporované území rozděleno na 6 částí, které 
odpovídají uspořádání Fondů z předchozího plánovacího období. 

4.2 Správa a administrace Fondu 

Projekty Fond jsou předkládány postupem stanoveným pro předkládání individuálních ("velkých") 
projektů – cestou Společného sekretariátu. Systém vedoucího partnera je závazně uplatněn na úrovni 
projektu Fond, na úrovni mikroprojektů je stanoven minimální finanční objem pro mikroprojekty 
s vedoucím partnerem v objemu 10% alokovaných prostředků. Projekt Fond předkládá subjekt Správce - 
vedoucího partnera, který je smluvním vztahem (Dohodou o spolupráci na projektu Fond) vázán ke 
Správci- partnerovi. V jejich působnosti je, po vzájemné dohodě, určení způsobu správy a administrace 
Fondu. Činnosti správy a administrace každého správce jsou věcně i administrativně zajišťovány 
samostatně. Funkci Správce i Administrátora Fondu v rámci národních částí vykonává jeden právní 
subjekt. 

Správce - vedoucí partner ve spolupráci se Správcem – partnerem žádají svým společným projektem o 
prostředky do celého Fondu. Tento projekt zahrnuje žádost o prostředky na dotaci na mikroprojekty a 
současně i o prostředky na krytí části nákladů na vlastní administraci Fondu. Projekt je tedy vnitřně 
členěn na prostředky Fondu a na jeho administraci s uvedením podílů prostředků Správce - vedoucího 
partnera a Správce -partnera. Na krytí části nákladů administrace (viz. 4.5) je možno v rámci projektové 
žádosti požádat o příspěvek ze státního rozpočtu /česká a polská účast státního rozpočtu/. 

Projekty Fondu jsou předkládány ke schválení Monitorovacímu výboru Správcem-vedoucím partnerem 
na celé plánovací období (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2023, 93 měsíců), přičemž projekt je Správcem –
vedoucím partnerem interně rozdělen na dvě finanční etapy. Pro první etapu je vyčleněno 75% 
alokovaných prostředků Fondu mikroprojektů s tím, že k 31. 12. 2018 bude Správci – vedoucími partnery 
provedeno vyhodnocení splnění stanovených ukazatelů a indikátorů, jejichž závazný přehled bude 
uveden v příloze projektové žádosti: 

 hodnota (ERDF) nasmlouvaných mikroprojektů musí činit minimálně 35% z celé alokace 
určené na realizaci mikroprojektů v rámci jednotlivých zastřešujících projektů; 

 hodnota (ERDF) nasmlouvaných mikroprojektů s vedoucím partnerem musí činit 
minimálně 10% z celé alokace určené na realizaci mikroprojektů v rámci jednotlivých 
zastřešujících projektů; 



Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 

MMR 
Strana 11 

 

 naplnění programového výstupového ukazatele v rámci příslušné prioritní osy 
stanoveného na úrovni zastřešujícího projektu musí být minimálně 15% jeho celkové 
(číselné)hodnoty; 

 hodnota (ERDF) nasmlouvaných mikroprojektů předložených novými příjemci musí činit 
minimálně 5% z celé alokace určené na realizaci mikroprojektů v rámci jednotlivých 
zastřešujících projektů. V celém programovém období musí tato hodnota činit 10%, což 
bude prověřeno na konci realizace zastřešujícího projektu1 

Po vyhodnocení (tato hodnocení formou monitorovací zprávy budou předložena ke schválení 
Kontrolorovi) a splnění daných podmínek bude nejpozději do 30. 6. 2019 rozhodnuto o uvolnění 
zbývajících 25% alokovaných prostředků. Průběžně budou správci vedoucí partneři formou ročních 
hodnotících zpráv vkládaných do MS 2014+ vyhodnocovat roční průběh implementace Fondů včetně 
vyhodnocení postupu naplňování stanovených indikátorů k 31. 12. běžného roku s předložením Roční 
hodnotící zprávy k termínu 14. 2. každého roku. Případné nenaplnění stanovených indikátorů podléhá 
sankcím podle pravidel Programu.  

O prostředky na projekt Fond v dané příhraniční oblasti jsou oprávněni žádat pouze příslušní Správci – 
vedoucí partneři Fondu určení dohodou územních a regionálních struktur v daném území a odsouhlasení 
ŘO/NO.  

4.3 Území vymezené pro podporu z Fondu 

Fond pokrývá celé území programu tak, jak je vymezeno v základních programových dokumentech. Pro 
potřeby Fondu je toto území dále členěno do spádových oblastí vymezených dle působnosti jednotlivých 
euroregionů. Tyto územní oblasti, pro potřeby Fondu blíže specifikované dle správních území okresů 
(obcí), jsou na základě dohody územních a regionálních struktur přiřazeny jednotlivým Správcům Fondu.  

Pro česko-polské příhraničí je ustaveno 6 Správců na každé straně hranice. Přehled správních území 
okresů (obcí) spadajících do působnosti jednotlivých Správců je uveden v příloze 1. 

4.4 Finanční prostředky alokované do Fondu 

Finanční prostředky určené k využití v rámci Fondu tvoří 20% prostředků Programu. Rozdělení 
prostředků na jednotlivé Správce bylo určeno dohodou územních a regionálních struktur. Přehled výše 
uvedených finančních prostředků alokovaných na jednotlivé Správce na české a polské straně 
příhraničního území je uveden v příloze č. 2 se závazným členěním na jednotlivé prioritní osy.  

Spolufinancování mikroprojektů je: 

max. 85% z ERDF 

15% z vlastních zdrojů žadatelů (konečných uživatelů) 

(možnost kofinancování mikroprojektů polských KU ze státního rozpočtu bude upřesněna v návaznosti 
na zdroje státního rozpočtu PR na daný rok) 

U mikroprojektů do 100 000 EUR CZV včetně je možno příjmy použít jako zdroj vlastního kofinancování. 
Pokud příjmy výši vlastního spolufinancování překročí, o daný rozdíl se sníží dotace ERDF. Obecně platí, 
že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy 
projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na 
projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 100 000 EUR) by měly být zohledněny už při 
schválení projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena. 

                                                

1 Při posuzování nových žadatelů bude přihlíženo k tomu, že subjekt s právní subjektivitou žádá o dotaci pro organizační 
složku, která žádný mikroprojekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 nerealizovala, přestože daný žadatel-subjekt s právní 
subjektivitou již příjemcem dříve byl. V tomto případě je tento žadatel považován za „nového žadatele“. 
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4.5 Finanční prostředky vyčleněné na Administraci Fondu 

Prostředky vyčleněné v rámci projektu Fond na Administraci Fondu jsou určeny výhradně na pokrytí 
části způsobilých výdajů na zabezpečení administrativních úkonů spojených s realizací Fondu. Maximální 
výše prostředků ERDF určená na administraci Fondu v jednotlivých regionech je uvedena v příloze č.2.  

 

Spolufinancování administrace Fondu: 

česká strana: 
maximálně 85% z ERDF 
15% ze státního rozpočtu 

polská strana: 
maximálně 85% z ERDF 
15% z vlastních zdrojů žadatele (možnost kofinancování ze státního rozpočtu bude upřesněna 
v návaznosti na zdroje státního rozpočtu PR na daný rok) 

Prostředky vyčleněné z ERDF na administraci Fondu mohou být využity výhradně na úhradu max. 85% 
způsobilých nákladů na činnosti spojené s administrací Fondu. Čerpání prostředků na administraci musí 
v souhrnu odpovídat úrovni čerpání prostředků na mikroprojekty Fondu z jednotlivých prioritních os. 
Závěrečných 5% objemu prostředků ERDF vyčleněných na administraci může být vyplaceno až po 
ukončení a zadministrování všech mikroprojektů (předložení poslední Žádosti o platbu za projekt Fond – 
mikroprojekty a schválení Závěrečné zprávy za projekt Fond). Prostředky na administraci budou čerpány 
z PO 4. 

 

4.6 Vhodné aktivity Fondu 

Prostředky projektu Fond určené na dotaci na mikroprojekty konečných uživatelů lze použít výhradně na 
dotaci mikroprojektů oprávněných žadatelů (konečných uživatelů), a to pro mikroprojekty svým 
charakterem naplňující priority, které jsou uvedeny v příslušném Programovém dokumentu nebo 
Směrnici pro žadatele. Na základě stanovených podmínek EK a po dohodě jednotlivých správců bude 
možno podpořit pouze mikroprojekty, jejichž zaměření naplňuje prioritní osu (PO) 2, 3 a 4. Konkrétní 
rozdělení prostředků na jednotlivé prioritní osy v působnosti jednotlivých správců je uvedeno v příloze 
č. 3. 

PO 2 – mikroprojekty na zvýšení iniciativy místního rozvoje a podporu subjektů podporující místní služby 
zaměřené na vznik nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovních sil, aktivity zaměřené na 
propagaci a zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví, v tom obnova kulturních a přírodních 
atraktivit 

PO 3 – mikroprojekty zaměřené na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení formou rozvíjení 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu; jedná se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování 
kvalifikace a tím i zvyšování možnosti budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. 

PO 4 – zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi 
občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování 
nových kontaktů a vazeb apod. 

Přesná specifikace je uvedena v Programovém dokumentu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. 

Ukazatele naplňování prioritních os 

Ukazatele v rámci FMP svým dílem naplňují kritéria stanovená pro program přeshraniční spolupráce 
Interreg V-A Česká republika – Polsko, tvoří jeho součást a výstupy mikroprojektů doplňují nastavené 
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počty ukazatelů pro jednotlivé stanovené prioritní osy. Z hlediska zápočtu ukazatelů jsou pro jednotlivé 
prioritní osy Správci stanoveny finanční alokace (viz příloha č. 3) pro jednotlivé prioritní osy. V příloze 
č. 4 jsou pak uvedeny charakteristiky ukazatelů a jejich závazné počty. 

Rámcově lze charakterizovat, že u prioritní osy 2 je indikátor počet elementů/mechanizmů, u prioritní 
osy 3 počet účastníků/frekventantů a u prioritní osy 4 počet partnerů mikroprojektu (zpravidla 2 na 
projekt). 

Naplňování stanovených ukazatelů budou správci sledovat průběžně, zejména po zasedání EŘV. 
Schválené mikroprojekty podle jejich charakteru správci interně zařadí do příslušné kategorie (PO), 
interně zaevidují předpokládaný počet ukazatelů a na základě vývoje naplňování počtu indikátorů 
mohou (v případě potřeby) provést usměrnění dalšího zaměření mikroprojektů předkládaných na EŘV. 
Průběžné hodnocení plnění ukazatelů bude tvořit součást Roční hodnotící zprávy (k 31. 12. běžného roku 
a předložená k 14. 2. běžného roku) a Vyhodnocení etapy projektu Fond k 31. 12. 2018. 

Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území působnosti příslušného 
Správce. Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem 
mimo území působnosti příslušného Správce, ale na území příslušného Správce působí. Tyto subjekty, 
jejichž přehled je uveden v příloze č. 7, mohou být také vhodnými žadateli. Oprávnění žadatelé mohou 
realizovat mikroprojekty samostatně nebo prostřednictvím jimi založenými organizacemi, které nemají 
právní subjektivitu a nemohou samostatně žádat o prostředky Fondu (školky, školy a pod, viz příloha 
č. 7). Zahraničním partnerem žadatele o dotaci na mikroprojekty musí být subjekt uvedený na seznamu 
vhodných žadatelů partnerské země a se sídlem: 

na území ČR: kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký 
na území PR: vojvodství Dolnoslezské, Opolské a Slezské. 

Výdaje na účastníky mikroprojektů mimo ČR a PR jsou v případě, že jejich účast je pro dosažení cíle 
mikroprojektu nezbytná a výdaje na jejich účast byly zohledněny v žádosti, způsobilé v plné výši 
(cestovní výlohy, ubytování, výdaje na organizaci apod.). Mikroprojekty s finanční účastí příjemce ze třetí 
země nebudou podporovány. 

Místem realizace mikroprojektů je celé podporované území České republiky a Polské republiky s tím, že 
mikroprojekt  musí mít pro podporované území jasný přínos. Možná je realizace aktivit na území třetího 
státu nebo mimo podporované území – v takovém případě se jedná o výdaje z tzv. 20% realizovaných 
mimo podporované území.2 Takový projekt nebo aktivity musí mít dopad na podporované území. Tyto 
výdaje budou sledovány na úrovni zastřešujícího projektu a budou pravidelně sdělovány JS s cílem 
monitorování vynakládání takovýchto výdajů na úrovni Programu.  

Mikroprojekty s vedoucím partnerem, kdy každý z partnerů spadá pod působnost jiného správce (napříč 
hranicí), nebude umožněno předkládat.  

Finanční kritéria mikroprojektů jsou stanovena následovně: 

Mikroprojekty vhodných žadatelů mohou být podpořeny pouze v případě, že: 

Minimální dotace (v rámci všech dotčených prioritních os) na mikroprojekt bez vedoucího partnera (typ 
projektu B a C) je 2000 EUR, na mikroprojekt s vedoucím partnerem (typ projektu A) 2000 EUR na 
každého partnera v okamžiku registrace mikroprojektu správcem; 

V rámci prioritní osy 3 a 4 je maximální dotace na mikroprojekt bez vedoucího partnera (typ projektu B 
a C) 20 000 EUR, na mikroprojekt s vedoucím partnerem (typ projektu A) 40 000 EUR (max. 20 000 EUR 
na jednoho partnera, resp. za národní část). Celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout 
maximálně dvojnásobku dotační sazby (40 000, resp. 80 000 EUR); 

V rámci prioritní osy 2 je maximální dotace na mikroprojekt bez vedoucího partnera (typ projektu B a C) 
30 000 EUR, na mikroprojekt s vedoucím partnerem (typ projektu A) 60 000 EUR (max. 30 000 EUR na 

                                                
2 Do 20 % se nezapočítávají projekty zaměřené na propagaci a posilování absorpční kapacity. 



Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 

MMR 
Strana 14 

 

jednoho partnera, resp. za národní část). Celkové náklady mikroprojektu mohou dosáhnout maximálně 
dvojnásobku dotační sazby (60 000, resp. 120 000 EUR); u projektů typu B a C je rozpočet uveden pouze 
u nositele projektu, u projektů typu A je rozpočet uveden kromě u vedoucího partnera i u minimálně 
jednoho zahraničního projektového partnera. 

Maximální dotační sazba je stanovená na partnera, resp. národní část a je nepřekročitelná. Pro 
mikroprojekty s vedoucím partnerem je možno uznat jako způsobilé náklady/výdaje na přípravu 
mikroprojektu ve výši max. 1% celkových způsobilých nákladů, pokud vzniknou v období od 1. 1. 2014 do 
evidence mikroprojektu u Správce a budou uznány jako způsobilé.3 Za mikroprojekty s vedoucím 
partnerem nebudou považovány projekty typu B (komplementární tzv. „partnerské projekty“ tzn. 
mikroprojekty se shodnou či podobnou tématikou, avšak předkládané samostatně). 

Druhy mikroprojektů – samostatné (typ projektu C), partnerské - komplementární (typ projektu B), a 
s vedoucím partnerem (typ projektu A), vlastní projekty správců. Mikroprojekty musí naplňovat 
minimálně 3 kritéria spolupráce, projekty typu A pak kritéria čtyři. 

Na dotaci mikroprojektů z Fondu není právní nárok. Konečný uživatel má právo podat odvolání/stížnost 
proti rozhodnutí o nezpůsobilosti/přijatelnosti mikroprojektu, rozhodnutí EŘV o mikroprojektu nebo 
výsledku kontroly vyúčtování mikroprojektu. Odvolání/stížnost je předkládáno k příslušnému Správci 
FMP. Odvolání/stížnost je předkládáno v nejzazším termínu 5 pracovních dní od vydání daného 
rozhodnutí, proti kterému je odvolání/stížnost podáváno. Odvolání/stížnost předložené po tomto 
termínu nebude posuzováno. 

 

                                                
3 Ve vztahu k vyúčtování jsou uvedené částky hodnotami mikroprojektu v okamžiku jeho registrace. EŘV může náklady 

na přípravu projektu snížit na základě doporučení hodnotitelů nebo správce. 
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5 ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE FONDU 

Řízení a administrace Fondu, který je nedílnou součástí Programu, spadá do systému řízení vytvořeného 
pro tento Program. Vzhledem k charakteru Fondu, u kterého je rozhodovací pravomoc delegována na 
úroveň jednotlivých euroregionů (Správců), jsou v systému řízení a administrace tohoto Fondu navíc 
vytvořeny regionální struktury, jejichž úkolem je rozhodovat o využití prostředků a zajišťovat výkon 
správy a administrace Fondu. 

Níže uvedené činnosti jednotlivých orgánů jsou tedy vztaženy pouze k činnostem souvisejícím s Fondem: 

5.1 Řídící orgán (ŘO) 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce, je jakožto Řídící orgán 
zodpovědné za řízení celého Programu 

Řídící orgán v rámci Fondu: 

 provádí kontrolu a schvaluje regionální dokumentaci (Příručku pro Správce, Směrnici pro 
žadatele a návrh Jednacího řádu EŘV); 

 je členem EŘV v pozici pozorovatele; 

 vydává Rozhodnutí/podepisuje Smlouvy se Správcem - vedoucím partnerem na projekt Fond; 

 předává finančnímu útvaru Rozhodnutí/Smlouvy o financování projektu Fond; 

 potvrzuje věcnou a formální správnost Smlouvy o spolufinancování mikroprojektu Správce jako 
konečného uživatele včetně případných dodatků /pouze česká část/; 

 potvrzuje schválenou Žádost o platbu za projekt Fond (mikroprojekty, administrace) a vyplňuje 
Příkaz k proplacení, který předává FU MMR; 

 předává finančnímu útvaru MMR podklady pro vyplacení prostředků ze státního rozpočtu na 
krytí nákladů na administraci fondu za českou část administrace Fondu. 

5.2 Národní orgán (NO) 

Ministerstvo investic a rozvoje PR, odbor územní spolupráce, jako Národní orgán: 

 schvaluje regionální dokumentaci Fondu (Příručku pro Správce, Směrnici pro žadatele a návrh 
Jednacího řádu EŘV); 

 je členem EŘV v pozici pozorovatele; 

 kontroluje a předkládá na ministerstvo financí žádost o podíl SR na spolufinancování 
mikroprojektů a administrace; 

 provádí posouzení mikroprojektů Správců před jejich projednáním v EŘV včetně případných 
změn a stanoví pravidla pro realizaci těchto mikroprojektů /polská část/. 

5.3 Monitorovací výbor (MV) 

Schvaluje projekty Fond na prostředky do celého Fondu. Projednává případné závažné změny finančních 
alokací Fondu. 

5.4 Kontrolor 

Funkcí Kontrolora na české straně vykonává Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen 
„CRR“), na polské straně vojvodské úřady Katowice, Wroclaw a Opole (dále jen „VU“). V rámci Fondu 
provádí kontroloři výkon zejména následujících činností: 

CRR 

 realizují věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů konečných uživatelů vybraných na 
základě analýzy rizik (5% vzorek) a to v rámci národních částí; 

 realizují věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů Správců Fondu jako konečných 
uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (v rámci 5% vzorku) a nad tento rámec v rozsahu 
po dohodě s ŘO  
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 provádí posouzení mikroprojektů Správců jako konečných uživatelů před jejich předložením na 
jednání EŘV včetně případných změn; 

 kontrolují a potvrzují Správcům národních částí Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní 
části projektu Fond - mikroprojekty vydaná Správci za mikroprojekty a kontrolují a potvrzují 
Soupisky dokladů za národní část projektu Fond – administraci, Žádosti o platbu za národní část 
projektu Fond – administraci a Prohlášní o uskutečněných výdajích za národní část projektu 
Fond – administraci; 

 nahrávají potřebné údaje do MS 2014+;  

 kontrolují a potvrzují Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty a Žádost o platbu za 
projekt Fond - administraci na základě národními Kontrolory potvrzenými Prohlášeními o 
uskutečněných výdajích za národní části projektu Fond - mikroprojekty a Prohlášeními o 
uskutečněných výdajích za národní části projektu Fond administrace;  

 Kontrolují a schvalují Roční hodnotící zprávy za Fond, Vyhodnocení etapy projektu Fond 
(splnění indikátorů k 31. 12. 2018) a Závěrečné zprávy o realizaci projektu Fond; 

VU 

 realizují věcnou, finanční a formální kontrolu vzorku mikroprojektů náhodně vybraných 
kontrolorem, minimum 10% počtu mikroprojektů jednostranných (individuálních, typu B a C) a 
mikroprojektů společných (typu A) náhodně vybraných kontrolorem; vzorek se vybere po 
každém zasedání euroregionálního řídícího výboru, kde byly schváleny mikroprojekty, ze 
schválených mikroprojektů (nezávisle na národní části zastřešujícího projektu). Následně pro 
každý mikroprojekt vybraný do kontrolního vzorku kontrolor zkontroluje vzorek nejméně 10% 
hodnoty výdajů, který podléhá ověření na základě dokladů potvrzujících správnost a způsobilost 
výdajů uvedených v metodice v podkapitole 7.1 Pokynů pro národního kontrolora; 

 realizují věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů Správců Fondu jako konečných 
uživatelů – minimálně 10% výdajů týkajících se každého vlastního mikroprojektu partnera FM 
zastřešujícího projektu, který je indikován metodikou uvedenou v podkapitole 7.1 Pokynů pro 
národní kontrolory; 

 realizují věcnou, finanční a formální kontrolu administrace – minimálně 5 výdajů a 10% hodnoty 
výdajů z předmětné soupisky dokladů;  

 kontrolují a potvrzují Správcům národních částí Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní 
část projektu Fond – mikroprojekty  vydaná správci za mikroprojekty a kontrolují a potvrzují 
Soupisky dokladů za národní části projektu Fond  - administraci , Žádosti o platbu za národní 
části projektu Fond - administraci a Prohlášní o uskutečněných výdajích za národní část projektu 
Fond – administraci; 

 kontrolují na národní straně také dílčí Závěrečnou zprávu o realizaci dílčí části projektu typu A a 
všechny Závěrečné zprávy za mikroprojekty polských KU; 

 potvrzují žádosti o kofinancování ze státního rozpočtu na mikroprojekty a administraci; 

 uzávírají se správci smlouvy na prostředky státního rozpočtu; 

 zasílají prostředky státního rozpočtu správcům; 

 hlásí nesrovnalosti; 

 proplácejí prostředky z rozpočtu státu Správcům. 

5.5 Euroregionální řídící výbor (EŘV) 

Společný Euroregionální řídící výbor zřizují orgány Euroregionu (vedoucí partner a partner společně) po 
dohodě s ŘO/NO a to mimo jiné za účelem výběru mikroprojektů v rámci jednotlivých FM. Plnou 
zodpovědnost za výběr mikroprojektů nese Euroregion jako partner zastřešujícího projektu. 
Spolupředsedy výboru bývají zástupci Správců. Členy české části EŘV jsou povinně zástupci příslušných 
krajů a euroregionů s možností dalšího rozšíření o zástupce neziskových organizací či měst a obcí, na 
polské straně zástupci obdobných institucí s tím, že navržený subjekt může být zastoupen jen jedním 
členem (zastupitelnost je řešena v rámci jednacího řádu EŘV). Minimální počet zástupců každé strany je 
5 členů. Jako pozorovatelé budou k jednání přizváni zástupci ŘO/NO, CRR a příslušných vojvodských 
úřadů. Jednání EŘV se bude řídit dle jednacího řádu zpracovaného Správci. Jednací řád EŘV musí být 
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odsouhlasen výkonným orgánem Správců a schválen ŘO a NO. Z hlediska střetu zájmů člen EŘV ztrácí 
hlasovací právo v případě projednávání žádosti subjektu, který v EŘV zastupuje nebo s kterým má 
personální či finanční vazby. V případě vážných pochybení jednání člena EŘV musí EŘV na návrh ŘO/NO  
tohoto člena odvolat nebo zbavit hlasovacího práva. Hlasující člen EŘV nemůže být současně 
hodnotitelem mikroprojektů. Vzhledem k uvedeným kompetencím je správce plně zodpovědný za výběr 
mikroprojektů určených ke spolufinancování z Fondu. Pravidla fungování EŘV budou obsažena 
v Jednacím řádu /Stanovách, což je povinný dokument předkládaný společně se žádostí na projekt Fond. 

EŘV zasedá s ohledem na množství předložených žádostí a v návaznosti na plán zasedání navrženým 
Správci. Jednání EŘV je neveřejné. Na základě předložených podkladů vypracovaných Správcem 
zejména: 

 Posuzuje a schvaluje předložené mikroprojekty; 

 Navrhuje úpravu nebo stanovuje podmínky, za kterých může být mikroprojekt podpořen; 

 Pozastavuje projednání mikroprojektů, u kterých je nutné vyjasnění nepřesností; 

 Zamítá nevhodné mikroprojekty; 

 Schvaluje závažné změny mikroprojektů v průběhu jejich realizace. 
Přípustná forma schvalování je i oběžná procedura. 

 

5.6 Správce 

Fond mikroprojektů bude spravován prostřednictvím správců Fondu mikroprojektů, kteří ve funkci Správce 
- vedoucího partnera a správce – partnera nesou celkovou zodpovědnost za Fond. Správci FMP jsou národní 
části euroregionů (viz. Příloha č. 1). Určení Správce a rozsah jeho územní působnosti je stanoveno po 
dohodě příslušných regionálních a územních orgánů s ŘO/NO. K základním povinnostem správců patří: 

5.6.1 Správci společně 

1)  Zpracování regionální dokumentace (Příručka pro Správce, Směrnice pro žadatele a návrh Jednacího 
řádu EŘV) a její předložení ŘO/NO k odsouhlasení; 

2) Uzavření Dohody o spolupráci na projekt Fond; 
3) Předložení žádosti o dotaci na projekt Fond (Správce - vedoucí partner projektu), jejíž přílohou bude 

schválená regionální dokumentace a podepsaná Dohoda o spolupráci na projekt Fond; 
4) Zajištění spolufinancování projektu Fond ve výši min. 15% a převzetí zodpovědnosti za svěřené 

prostředky Fondu (v případě výkonu funkce Správce - vedoucího partnera). V případě Správce -  
partnera je převzetí zodpovědnosti součástí Dohody o spolupráci; 

5) Předložení jednacího řádu EŘV výkonným orgánům Správce k odsouhlasení; 
6) Zajištění administrace Fondu vlastním kvalifikovaným personálem; 
7) Ustavení EŘV; 
8) Zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí o dotaci z Fondu; 
9) Poskytování informací potenciálním žadatelům včetně termínů zasedání EŘV;  
10) Přijímání žádostí o dotaci na mikroprojekty z příslušného regionu Správce; 
11) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí; 
12) Kontrola způsobilých výdajů mikroprojektu v etapě hodnocení; 
13) Zajištění ohodnocení mikroprojektů podle kriterií uvedených v regionální dokumentaci; 
14) Příprava podkladů a jednání EŘV;  
15) Vyhotovení zápisu z jednání EŘV4;  
16) Zpracování Plánu monitoringu mikroprojektů Správcem v místě realizace mikroprojektu; 
17) Příprava a podepisování Smluv o financování mikroprojektu s úspěšnými žadateli; 
18) Přijímání a administrativní vyřízení případných žádostí o změnu mikroprojektu; 

                                                
4 přílohou bude také „Informace o potencionálním konfliktu zájmů KU s příslušným Správcem/Administrátorem“ a 

seznam schválených mikroprojektů s vyznačením mikroprojektů podléhajících povinné kontrole Správce – viz. čl.6 
bod 7 
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19) Zpracování formátu závěrečné zprávy za mikroprojekt pro konečné uživatele; 
20) Přijímání Závěrečných zpráv za mikroprojekt nebo dílčí části (typ projektů A) od konečných uživatelů 

v rámci vyúčtování; 
21) Zpracování vyúčtování projektu Fond - administrace (soupiska dokladů); 
22) Zpracování Žádosti o platbu za národní část projektu Fond – administrace, Prohlášení o uskutečněných 

výdajích za národní část projektu Fond – administrace, Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní 
část projektu Fond – mikroprojekty v členění podle jednotlivých PO; 

23) Zpracování Průběžné zprávy o realizaci národní části projektu Fond; 
24) Zpracování národní části Závěrečné zprávy za projekt Fond; 
25) Zajišťování propagace FMP; 

26) stanovení kritérií pro výběr expertů pro hodnocení mikroprojektů a jejich výběr; 

27) plnění funkce odvolacího orgánu proti rozhodnutí EŘV o mikroprojektu; 
28) předkládání návrhů změn Příručky pro správce a Směrnice pro žadatele ŘO a NO k odsouhlasení; 
29) realizace dalších činností souvisejících s administrací Fondu. 

 

5.6.2 Správce – vedoucí partner  

1) kontrola a potvrzení vyúčtování mikroprojektu v rámci Soupisky dokladů za mikroprojekt v systému MS 
2014+;  

2) kontrola a potvrzení Závěrečné zprávy za mikroprojekt nebo dílčí části u projektu typu A v systému MS 
2014+; 

3) Provádění průběžné věcné, finanční a formální kontroly mikroprojektů, kontroly na místě, kontroly 
dokumentace konečných uživatelů pro vybraný vzorek mikroprojektů; nahrávání Zpráv z provedených 
kontrol do MS 2014+; 

4) Vypracování Žádostí o platbu za projekt Fond – mikroprojekty (samostatně pro jednotlivé PO) a projekt 
Fond - administraci (za české a polské části souhrnně) v systému MS 2014+; 

5) Předložení (podepsání statutárním zástupcem Správce) Žádostí o platbu za projekt Fond – 
mikroprojekty (v členění za jednotlivé PO) zpravidla 1x za 3 měsíce nebo v případě překročení částky 
200 000,- EUR (i kumulativně za všechny PO) max. jednou měsíčně a Žádost o platbu za projekt Fond – 
administraci (ke schválení Kontrolorovi vedoucího partnera) v systému MS 2014+; 

6) Převádět prostředky ERDF obdržené od finančního útvaru Správci - partnerovi a konečným uživatelům; 
7) Předkládat žádosti o proplacení příspěvku ze SR na administraci v systému MS 2014+; 
8) Hlášení nesrovnalostí u mikroprojektů konečných uživatelů CRR a ŘO/NO; 
9) Předložení Ročních hodnotících zpráv v systému MS 2014+;  
10) Zpracování (podepsání statutárním zástupcem Správce) Vyhodnocení etapy projektu Fond k 31. 12. 

2018 a Závěrečné zprávy o realizaci projektu  Fond v systému MS 2014+; 
11) Zajištění ex-post kontroly udržitelnosti mikroprojektů  

 

5.6.3 Správce -Partner FM  

1) Ověření správnosti vyúčtování mikroprojektu v rámci Soupisky dokladů  mikroprojektu a jeho schválení 
v MS 2014+;  

2) Ověření správnosti závěrečné zprávy za mikroprojekt nebo její dílčí části (u projektu typu A) a její 
schválení v systému MS 2014+; 

3) Ověření správnosti Žádosti o platbu za mikroprojekt a její schválení v systému MS 2014+; 
4) Ověření závěrečné zprávy za mikroprojekt a její schválení v systému MS 2014+; 
5) Převádění prostředků ERDF konečným uživatelům 
6) Zajištění monitoringu a ex-post kontrol udržitelnosti mikroprojektů  
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5.7 Předložení projektu Fond na prostředky do celého Fondu Správcem - vedoucím partnerem 

Dvojjazyčnou žádost na projekt Fond (na prostředky do celého Fondu) předkládá určený Správce - 
vedoucí partner ke schválení příslušnému Monitorovacímu výboru na celé plánovací období. Projekt je 
rozdělen na 2 finančně oddělené etapy. Součástí projektu bude i ŘO/NO odsouhlasená regionální 
dokumentace a podepsaná Dohoda o spolupráci na projektu. Projekt Fond zahrnuje prostředky ERDF 
polské i české strany jak na vlastní dotaci na mikroprojekty konečných uživatelů, tak prostředky na 
částečnou úhradu výdajů na administraci Fondu.U projektu Fond musí Správce- vedoucí partner 
garantovat jeho kofinancování minimálně ve výši  15% celkových způsobilých výdajů, a to buď z vlastních 
zdrojů nebo ze zdrojů žadatelů (konečných uživatelů), kterým bude přiznána dotace z tohoto Fondu, 
nebo státního rozpočtu. Příspěvek z ERDF pak činí max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu 
Fond.  

Po schválení projektu Fond na prostředky do celého Fondu Monitorovacím výborem bude  Správci -
vedoucímu partnerovi Fondu vydáno Rozhodnutí /podepsána Smlouva o spolufinancování projektu 
Fond. Rozhodnutí vydává/Smlouvu s vedoucím partnerem uzavírá  ŘO. 

Prostředky ERDF na mikroprojekty ze schváleného projektu Fond budou jednotlivým Správcům – 
vedoucím partnerům propláceny Finančním útvarem řídícího orgánu zpětně s frekvencí zpravidla 
4krátročně na základě dokumentace předložené prostřednictvím CRR (Žádosti o platbu za projekt Fond-
mikroprojekty). Žádosti o platby za projekt Fond-mikroprojekty může Správce-vedoucí partner 
předkládat (v členění za jednotlivé PO) maximálně s tříměsíční frekvencí, nebo pokud požadovaná částka 
za oba správce převýší 200 000 EUR (i kumulativně za všechny PO), maximálně jednou za měsíc (dále 
zpravidla za 3 měsíce). Zálohové platby nejsou přípustné. Prostředky Fondu je možno použít výhradně 
na proplácení části způsobilých výdajů schválených mikroprojektů konečných uživatelů. 

Administraci Fondu zabezpečují Správci samostatně v rámci své působnosti s tím, že prostředky na 
administraci jsou součástí prostředků projektu Fond. Administraci Fondu zajišťuje každý Správce 
(vedoucí partner a partner) ve své působnosti. Příspěvek z ERDF činí max. 85% celkových způsobilých 
výdajů administrace. Žádost o platbu za administraci (za českou i polskou část) předkládá Správce-
vedoucí partner svému Kontrolorovi maximálně jednou za 3 měsíce. Zálohová platba není umožněna. 

Správci bud maximálně čtvrtletně, na základě předložené Žádosti o platbu za projekt Fond-administrace 
doložené příslušnými podklady, které budou zkontrolovány a potvrzeny Kontrolory a ŘO/NO, vyplacena 
zpětně částka ze státního rozpočtu za činnosti administrace Fondu. Správce obdrží na administraci 
Fondu částku ve výši max.15% celkových způsobilých výdajů na administraci Fondu, pokud o ní požádá a 
bude mu přiznána. 

5.8 Hodnotitelé a hodnocení mikroprojektů 

Správci FMP sjednotí (dohodnou) pravidla výběru expertů hodnotících mikroprojekty. Výběr odborníků pro 
účely hodnocení mikroprojektů bude brát v úvahu kvalifikaci a zkušenosti z oboru hodnocení. Výběr 
odborníků nesmí vést ke vzniku střetu zájmů. Zásady pro výběr expertů budou přílohou projektové žádosti 
pro Fond mikroprojektů. Seznam expertů schvaluje příslušný orgán Správce FMP. Správci FMP připraví 
základní společná kritéria pro výběr odborníků (platná ve všech Fondech), která ještě mohou být dále 
doplněna jednotlivými Správci FMP (Euroregiony). Správci FMP mají povinnost zajistit vyškolení expertů. 
Proces hodnocení bude ve všech euroregionech oddělen od procesu výběru mikroprojektů. 

 
Hodnocení mikroprojektu se provádí podle jednotlivých oblastí a specifického typu mikroprojektu 
následujícím způsobem: 
 
- kvalita mikroprojektu: 

 
- společné mikroprojekty (s Vedoucím partnerem - mikroprojekt typu A) - 2 odborníci:  
1 PL a 1 CZ 
- mikroprojekty samostatné a partnerské (mikroprojekty typu B a C) - 2 experti  



Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 

MMR 
Strana 20 

 

 
- spolupráce a přeshraniční dopad:  

 
- společné mikroprojekty (s Vedoucím partnerem - mikroprojekt typu A) - 2 experti:  
1 PL a 1 CZ (pracovníci správců nebo regionální experti) 
- mikroprojekty samostatné a partnerské (mikroprojekty typu B a C) -  2 experti:  
1 PL a 1 CZ (pracovníci Správců nebo regionální experti) 
 

Výsledky hodnocení musí být zadány do hodnotící tabulky. Závěrečné souhrnné hodnocení mikroprojektu 
se vypočítá jako aritmetický průměr počtu bodů přiznaných dvěma experty. 

V případě velkého bodového rozdílu (20 a více bodů) a současně rozdílného doporučení mezi dvěma 
experty je nutné provést „ověřovací“ hodnocení daného mikroprojektu, které bude probíhat následovně: 

 
- kvalita mikroprojektu: 

 
- společné mikroprojekty (s Vedoucím partnerem - mikroprojekt typu A) - 2 odborníci:  
1 PL a 1 CZ 
- mikroprojekty samostatné a partnerské (mikroprojekty typu B a C) - alespoň 1 expert  
 

- spolupráce a přeshraniční dopad:  
 
- společné mikroprojekty (s Vedoucím partnerem - mikroprojekt typu A) - 2 experti:  
1 PL a 1 CZ (pracovníci Správců nebo regionální experti) 
- mikroprojekty samostatné a partnerské (mikroprojekty typu B a C) -  2 experti:  
1 PL a 1 CZ (pracovníci Správců nebo regionální experti) 
 

Konečný způsob výsledného hodnocení bude připraven v každém Euroregionu samostatně a bude založen 
na vlastních návrzích. 
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6 IMPLEMENTACE 

6.1 Implementace projektu Fond - mikroprojekty 

Postup implementace mikroprojektů vhodných žadatelů (konečných uživatelů) je realizován 
v následujících krocích: 

6.1.1 Na úrovni mikroprojektů: 

1) Žadatel5 podává žádost o poskytnutí dotace v rámci MS 2014+ územně příslušnému Správci Fondu na 
vyplněném standardizovaném formuláři vyplněném v národním jazyce (u projektů typu A bude i žádost 
dvojjazyčná), stručný popis mikroprojektu bude uveden v obou jazycích; okamžik vložení žádosti do MS 
2014+ se považuje za její evidenci (podepsání elektronickým podpisem) (rozhodným datem pro 
způsobilost výdajů mikroprojektu  je datum evidence v MS 2014+ s tím, že u mikroprojektů  s vedoucím 
partnerem je možno uznat jako způsobilé náklady výdaje na přípravu mikroprojektu ve výši max. 1 % 
celkových způsobilých nákladů, pokud vzniknou po 1. 1. 2014 a před evidencí mikroprojektu u Správce 
a budou správcem a EŘV uznány jako způsobilé); 

2) Správce Fondu: zkontroluje formální náležitosti a přijatelnost žádosti (v případě neúplnosti žádosti 
vyzve žadatele k doplnění); provede registraci žádosti v MS 2014+  a zajistí odborné ohodnocení věcné 
a finanční kvality mikroprojektů podle euroregionálních kriterií (přeshraniční). 
Správce připravující jednání EŘV dále připraví pozvánky a všechny další podklady pro jednání EŘV 
příslušného Fondu; připraví vlastní jednání EŘV; 

3) EŘV - projedná všechny předložené mikroprojekty a rozhodne o schválení, schválení s podmínkou, 
pozastavení projednávání či zamítnutí mikroprojektů;  

4) Správce vyhotoví zápis z jednání EŘV  včetně Seznamu schválených, schválených s podmínkou, 
pozastavených a zamítnutých  mikroprojektů. Výsledky zasedání EŘV zadá do systému MS 2014+. 

5) Správce vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí EŘV, tj. o schválení, schválení s podmínkou, 
pozastavení projednávání nebo zamítnutí jejich žádosti, připraví návrhy smluv o financování 
s úspěšnými žadateli – konečnými uživateli;  

6) Správce - vedoucí partner/ Správce - partner podepisuje smlouvy o financování mikroprojektu 
s konečným uživatelem podle národní části (delegování pravomoci Správci - partnerovi k uzavírání 
smluv je součástí Dohody o spolupráci).; 

7) Správce provádí průběžnou věcnou, finanční a fyzickou kontrolu (jen česká část, polská monitoring) 
mikroprojektu na místě pro vybraný vzorek mikroprojektů6 a Zprávu z provedené kontroly nahrává do 
MS 2014+ ; 

8) Po ukončení realizace mikroprojektu nebo dílčí části (typ projektů A) konečný uživatel  v termínu do 30 
kalendářních dní předloží Správci Fondu Závěrečnou zprávu za mikroprojekt nebo dílčí části za národní 
část (typ projektů A) obsahující celkové vyhodnocení mikroprojektu nebo dílčí části (typ projektů A), 
vyúčtování mikroprojektu fomou Soupisky dokladů. V případě neúplnosti doložených podkladů bude 
KU Správcem vyzván k jejich doplnění. V případě, že do 30 kalendářních dní od odeslání výzvy 

                                                
5 Žadatelem může být i subjekt Správce, který vlastní zaregistrované mikroprojekty předloží svému kontrolorovi (CZ) 

nebo NO (PL) k posouzení s dostatečným časovým předstihem (nejméně 20 pracovních dnů před zasedáním EŘV, na 
kterém budou mikroprojekty projednávány). Základní posouzení (kvality) provádí externí hodnotitelé. Hodnocení 
přeshraniční spolupráce a dopadu provádějí u projektů správce, kde je správce nositel projektu nebo partner, také 
regionální experti. Při vlastním projednávání mikroprojektů českého správce upozorní správce členy EŘV, že smlouva 
bude podepsána statutárním zástupcem Správce jak na straně poskytovatele, tak na straně příjemce dotace. Za 
žadatele je považován i vedoucí partner mikroprojektu s vedoucím partnerem (projekt typu A). 

   
6  Správce CZ provádí fyzickou kontrolu na místě realizace u minimálně 30% mikroprojektů. Tato hranice 30% musí být 

splněna jak z hlediska počtu mikroprojektů, tak z hlediska objemu prostředků ERDF schválených mikroprojektů na 
každém zasedání EŘV. Polský správce provádí fyzický monitoring. 
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k doplnění podkladů KU požadované podklady nedodá, odešle Správce druhou výzvu k doplnění 
podkladů do 20 kalendářních dní od odeslání výzvy. Pokud ani v této lhůtě nebudou potřebné doklady 
Správci předloženy, budou u mikroprojektu uznány pouze výdaje řádně doložené bez možnosti dalšího 
dokladování. U mikroprojektů s vedoucím partnerem je prováděna kontrola odděleně po národních 
částech.  

9) Správce (CZ) provede 100% kontrolu způsobilosti výdajů (kontrolu 1. úrovně) u všech ukončených 
mikroprojektů a kontrolu na místě realizace v souladu s plánem kontrol. U ukončených a schválených 
mikroprojektů (etapizace projektů se nepřipouští) zadá potřebné údaje (včetně Zpráv  z provedené 
kontroly) do systému MS 2014+. Po provedené kontrole soupisky dokladů a dílčí zprávy (u typu A za 
národní část) za mikroprojekt schválí Správce (CZ) tyto dokumenty v systému MS2014+. Správce (Pl) 
provede ověření 100% způsobilosti výdajů u všech ukončených mikroprojektů. Po provedení ověření 
soupisky dokladů a dílčí zprávy (dílčí za národní část u typu A) za mikroprojekt potvrdí soupisku 
dokladů a zprávy (dílčí zprávy) v systému MS 2014+.  

10) Na základě správci potvrzených soupisek dokladů a dílčích zpráv zpracuje KU Žádost o platbu za 
mikroprojekt a závěrečnou/souhrnnou zprávu (projekty typu B a C). V případě mikroprojektu typu A 
Žádost o platbu a závěrečnou/souhrnnou zprávu za celý mikroprojekt zpracuje vedoucí partner 
mikroprojektu.  

11) Správce kontroluje (CZ) nebo verifikuje (PL) Žádost o platbu a Závěrečnou/souhrnnou zprávu a 
potvrzuje je v MS 2014+ a následně, jednou za čtvrtletí, připravuje Prohlášení o uskutečněných výdajích 
za národní část projektu Fond – mikroprojekty. V případě, že Prohášení je nad částku min. 200 000 EUR 
(CZ) nebo obsahuje min. 5 mikroprojektů (PL) – v daném období bez ohledu na prioritní osy - je možno 
jej předkládat jednou měsíčně.  

 

6.1.2 Na úrovni Fondu   

1) Česká strana: Správce následně vystaví Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu 
Fond - mikroprojekty (za skupinu ukončených mikroprojektů). Prohlášení o uskutečněných výdajích za 
národní část projektu Fond-mikroprojekty předkládá národnímu Kontrolorovi se zpravidla  čtvrtletní 
frekvencí (zpravidla jednou za 3 měsíce, v případě souhrnné částky přesahující 200 tis. EUR jednou 
měsíčně) s tím, že termín prvního předložení projedná se svým Kontrolorem; Polská strana: Správce 
ověří způsobilosti výdajů za mikroprojekt nebo dílčí části (typ projektů A) a vystaví Prohlášení o 
uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond - mikroprojekty (za skupinu ukončených 
mikroprojektů). Všechny uvedené podklady postoupí VU s maximální frekvencí 1 krát měsíčně 
v případě, že obsahuje více než 5 mikroprojektů ( bez ohledu na prioritní osy). 

2) Kontroloři provedou kontrolu Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu  Fond - 
mikroprojekty a na české straně kontrolu mikroprojektů konečných uživatelů na místě realizace 
(vybraných na základě analýzy rizik); Na polské straně kontrolor provádí administrativní kontrolu 
mikroprojektů v sídle správce podle zásad uvedených ve Směrnici pro kontrolora pro programy 
evropské spolupráce;  

3) Kontroloři zaevidují výsledky kontroly do MS 2014+ a potvrdí Prohlášení o uskutečněných výdajích za 
národní část projektu Fond – mikroprojekty.   

4) Správce - vedoucí partner připraví Žádost o platbu za projekt Fond - mikroprojekty (podle jednotlivých 
PO) a tyto podklady předkládá ke kontrole Kontrolorovi vedoucího partnera (zpravidla jednou za 3 
měsíce, v případě souhrnné částky přesahující 200 tis. EUR jednou měsíčně); zcela výjimečně a po 
řádném zdůvodnění je možné předkládat Žádost o platbu i jen za jednoho Správce, pokud druhý 
Správce nebude mít podklady připraveny; 

5) Kontrolor Správce - vedoucího partnera provede formální kontrolu Žádosti o platbu za projekt Fond - 
mikroprojekty, potvrdí Žádost o platbu za projekt Fond - mikroprojekty a předá ji k potvrzení  ŘO; 

6) ŘO potvrdí správnost Žádosti o platbu za projekt Fond – mikroprojekty, vyplní položku Příkaz 
k proplacení a předá žádost FU; 

7) Finanční útvar provede formální kontrolu Žádosti o platbu za projekt Fond - mikroprojekty a zaúčtuje 
žádost. Jedenkrát měsíčně vystaví Souhrnnou žádost o platbu na Platební a certifikační orgán;  

8) PCO provede kontrolu souhrnné žádosti o platbu a provede platbu na účet s dispozičním právem FU ; 
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9) FU provede souhrnnou platbu na účet Správce - vedoucího partnera; 
10) Správce - vedoucí partner provede souhrnnou platbu na účet Správce - partnera v rozsahu 

poskytnutých prostředků do 5 pracovních dnů po obdržení souhrnné platby od FU; 
11) Každý Správce provádí, do 5 pracovních dnů po obdržení souhrnné platby, platby na účty konečných 

uživatelů; 

Postup při vlastní implementaci Fondu je schématicky znázorněn v příloze č. 5. 

6.2 Implementace projektu Fond - administrace 

 
1) Správce zpracuje vyúčtování administrace ve formě Soupisky dokladů. Tyto dokumenty předávají 

národnímu Kontrolorovi s maximálně čtvrtletní frekvencí s tím, že termín prvního předložení projedná 
se svým Kontrolorem;  

2) Kontroloři provedou kontrolu a Soupisku dokladů potvrdí; 
3) Správci vystaví Žádost o platbu za národní část projektu Fond – administrace; 
4) Kontroloři Žádost o platbu za národní část projektu Fond – administrace potvrdí; 
5) Správci vystaví Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – administrace 
6) Kontroloři Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – administrace potvrdí 
7)  Správce - vedoucí partner připraví Žádost o platbu za projekt Fond – administrace (CZ+PL) a Průběžnou 

zprávu o realizaci projektu Fond (max. jednou za 3 měsíce);  
8) Kontrolor Správce - vedoucího partnera provede formální kontrolu Žádosti o platbu za projekt Fond - 

administrace a potvrdí jí; 
9) ŘO potvrdí správnost Žádosti o platbu za projekt Fond - administrace, vyplní položku Příkaz k proplacení 

a předá žádost FU; 
10) Finanční útvar provede formální kontrolu Žádosti o platbu za projekt Fond – administrace a vystaví 

Souhrnnou žádost o platbu na Certifikační a platební orgán;  
11) PCO provede kontrolu souhrnné Žádosti o platbu a provede platbu na účet s dispozičním právem FU ; 
12) FU provede souhrnnou platbu na účet Správce - vedoucího partnera; 
13) Správce - vedoucí partner provede souhrnnou platbu na účet Správce - partnera v rozsahu 

poskytnutých prostředků na Žádosti o platbu Správce - partnera do 5 dnů po obdržení souhrnné platby 
od FU. 

14) Správce - vedoucí partner po vyčerpání prostředků Fondu na dané období – min. však 1x za rok – 
vypracuje a vloží do MS 2014+ Roční hodnotící zprávu za Fond; 

15) Správce – vedoucí partner vypracuje a vloží do MS 2014+ Vyhodnocení etapy projektu Fond a 
Závěrečnou zprávu za projekt Fond. 
 

Postup při vlastní implementaci Fondu - administrace je schématicky znázorněn v příloze č. 6. 
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7 REALIZACE A UKONČENÍ MIKROPROJEKTŮ PŘEDKLÁDANÝCH DO FONDU 

Správce průběžně eviduje Soupisky dokladů za mikroprojekt se scany účetních dokladů, které mu 
předloží konečný uživatel k danému mikroprojektu (povinné jsou paušální částky na režii ve výši 15% 
personálních výdajů, přičemž personální výdaje mohou být maximálně 20% nákladů přímých). Výdaje na 
zaměstnance je možno volit mezi paušálem a vyúčtovanými skutečnými náklady. V případě 
mikroprojektu, u kterého jsou personální náklady stanoveny paušálnem a EŘV přímé náklady sníží do té 
míry, že překročí hranici 20%, může žadatel: 

a) účtovat personální výdaje jejich vykazováním  

b) požádat o změnu projektu resp. snížení personálních výdajů rozpočtu tak, aby nebyly vyšší než 20% 
přímých výdajů mikroprojektu po jejich snížení EŘV a vykazovat je paušální sazbou; návrh změny 
musí projednat a schválit EŘV7.  

 

7.1  Změny v průběhu mikroprojektu  

Jakékoliv změny v mikroprojektu, ke kterým v průběhu realizace dojde, musí konečný uživatel 
bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní, oznámit Správci. V případě závažných změn měnících 
charakter, strukturu nebo rozsah ukazatelů či výstupů mikroprojektu musí změnu projektu schválit EŘV. 
Schválené podstatné změny mikroprojektu budou v případě schválení potvrzeny formou podpisu 
dodatku ke smlouvě o financování mikroprojektu. Popis těchto změn také musí být uveden v Závěrečné 
zprávě za mikroprojekt, kterou vyhotovuje konečný uživatel po ukončení mikroprojektu. Podle typu 
změny mikroprojektu Správce rozhodne o následném postupu řešení a tuto změnu zaznamená v MS 
2014+. 

7.2  Ukončení mikroprojektu 

Ukončením mikroprojektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se Smlouvou 
o financování mikroprojektu. Konečný uživatel vyhotoví a a vloží do MS 2014+ Závěrečnou zprávu za 
mikroprojekt a vyúčtování (Soupisku dokladů) nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace 
mikroprojektu dle Smlouvy o financování mikroprojektu. Správce do 60 kalendářních dnů po obdržení 
Závěrečné zprávy za mikroprojekt provede její kontrolu včetně vyúčtování mikroprojektu (na české 
straně). V PL správce po obdržení Soupisky dokladů společně se zprávou ověřuje správnost vyúčtování a 
následně předává dokumentaci (dle přílohy č. 5) na VU ke kontrole (60 dnů). V případě nesrovnalostí 
Správce požádá písemně konečného uživatele o doplnění či opravu podkladů, které je žadatel povinen 
do 30 kalendářních dnů od termínu odeslání výzvy Správcem dodat. V tomto případě je přerušena lhůta 
pro provádění kontroly Závěrečné zprávy. Pokud konečný uživatel ani po uplynutí 30 kalendářních dnů 
od odeslání 1. výzvy Správcem požadované dokumenty nedoloží, odešle Správce druhou výzvu 
k doplnění podkladů. Pokud ani do 20 kalendářních dnů od odeslání 2. výzvy konečný uživatel potřebné 
doklady nedodá, budou do vyúčtování mikroprojektu zahrnuty pouze způsobilé výdaje obsažené v 
předložených dokladech bez možnosti dalšího dodání podkladů k vyúčtování po této době.  Správce 
konečnému uživateli Soupisku dokladů potvrdí. Na základě potvrzené Soupisky dokladů KU vystaví 
Žádost o platbu za mikroprojekt.  

7.3  Závěrečná zpráva za mikroprojekt  

Konečný uživatel je povinen předložit po ukončení mikroprojektu Správci (v případě Správců jako 
konečných uživatelů také Kontrolorům) Závěrečnou zprávu za mikroprojekt. Jedná se o stručnou zprávu, 
ve které bude konečným uživatelem zmíněn průběh mikroprojektu a dále výsledky a dosažení cíle 

                                                
7 V případě, že kontrolor následně neuzná některé přímé výdaje, budou úměrně sníženy i částky vykazované formou 

paušálů. 
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mikroprojektu a naplnění indikátorů (struktura zprávy je definována Správcem a tvoří součást 
euroregionální dokumentace).  

7.4 Roční hodnotící zpráva za Fond a hodnocení Fondu 

Správce – vedoucí partner 1x ročně v termínu do 14. 2. následujícího roku zpracuje Roční hodnotící 
zprávu za Fond spolu s hodnocením a přehledem mikroprojektů, které byly v daném období v rámci 
Fondu realizovány. Roční hodnotící zpráva za Fond bude minimálně obsahovat: 

 Úvod, vymezení rámcových podmínek, vymezení území Správce, cíl Fondu 

 Uvedení termínů zasedání a složení EŘV Fondu včetně Seznamů předložených a schválených 
mikroprojektů 

 Finanční toky – doplněno tabulkou věcného a časového čerpání prostředků Fondu 

 Zajištění kvality a efektivnosti realizace (zasedání EŘV, kontrolní systém, výběr 
mikroprojektů, způsob hodnocení) 

 Shrnutí nejdůležitějších problémů 

 Způsob zajištění publicity 
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8 FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

Financování mikroprojektů v rámci Fondu je založeno na principu společného financování. Celkové 
náklady mikroprojektu jsou pokryty zdroji spolufinancujících partnerů – Správců a KU. Těmito zdroji jsou 
zdroje ERDF a zdroje konečného uživatele, případně jeho partnera, na polské straně i SR PR. FU bude 
provádět platby v rámci Fondu v souladu s vydaným Rozhodnutím o financování, uzavřenou mezi 
Řídícím orgánem a Správcem – vedoucím partnerem. Na toto Rozhodnutí bude v rámci Fondu navazovat 
smlouva, kterou uzavírá Správce s úspěšným žadatelem (konečným uživatelem), tzv. Smlouva o 
financování mikroprojektu.   

8.1 Žádost o platbu za mikroprojekty ze strany Správce – vedoucího partnera na FU 

Vedoucí partner - Správce Fondu se zpravidla 3měsíční periodicitou nebo v případě souhrnné částky 
převyšující 200 tis. EUR jednou měsíčně předkládá svému Kontrolorovi Žádost o platbu za projekt Fond - 
mikroprojekty, který ji po formální kontrole dále postoupí ŘO, který po kontrole podkladů potvrdí Žádost 
o platbu za Fond -mikroprojekty v položce Příkaz k proplacení. Podklady předá  FU. FU následně, po 
obdržení prostředků od Certifikačního orgánu, vyplácí vedoucímu partnerovi (Správci) prostředky 
ověřených výdajů ukončených mikroprojektů zpravidla jednou za čtvrtletí. 

8.2 Žádost o platbu na administraci na FU  

Vedoucí partner - Správce Fondu s maximálně 3 měsíční periodicitou předkládá svému Kontrolorovi 
Žádost o platbu za projekt Fond – administrace Kontrolor žádost po kontrole dále postoupí ŘO, který po 
kontrole podkladů vyplní v Žádosti o platbu za projekt Fond -administrace položku Příkaz k proplacení. 
Podklady předá  FU. FU následně, po obdržení prostředků od Certifikačního orgánu, vyplácí vedoucímu 
partnerovi (Správci) prostředky ověřených výdajů jednou za čtvrtletí. 

8.3 Vypořádání finančních nálezů 

V případě zjištění neoprávněného vyplacení prostředků na mikroprojekt kontrolními orgány všech úrovní 
nebo oznámením Konečného uživatele Správci např. o nemožnosti zajistit využívání vybavení či produktů 
pořízených v rámci mikroprojektu po dobu udržitelnosti, je toto zjištění považováno za nesrovnalost na 
úrovni konečného uživatele s tím, že je povinností Konečného uživatele v této souvislosti vyplacené 
prostředky vrátit Správci. Pro vypořádání těchto zjištění je stanoven následující postup:  

8.3.1 Chyba zjištěna ve vyúčtování mikroprojektu kontrolorem při kontrole vzorku projektů – před 
odsouhlasením Žádosti o platbu za projekt Fond - mikroprojekty 

Kontrolor informuje Správce o finančním nálezu. Správce VP (Správce partner cestou správce VP) 
následně požádá ŘO o zajištění finanční korekce u daného mikroprojektu v MS 2014+ ; 

8.3.2 Chyba zjištěna po zadministrování Žádosti o platbu za projekt Fond – mikroprojekty 

Správce (Správce partner cestou Správce VP) po obdržení informace o finančním nálezu o tomto nálezu 
neprodleně informuje ŘO. Při nejbližší Žádosti o platbu Správce udělá standardní prohlášení na celkovou 
částku tak, jak se automaticky načte z MS 2014+, ze zařazených projektů. Na prohlášení nebude nic 
ponižovat. Prohlášení za projekt Fond – mikroprojekty standardně pošle svému kontrolorovi a doplní jej 
průvodním dopisem, kde sepíše a zdůvodní, o jakou částku se má hodnota prohlášení snížit (tedy tu 
částku, která se rovná nesrovnalosti, resp. vrácené částce od KU) a u jakých projektů k tomu došlo. Tam 
budou uvedeny všechny podstatné údaje pro případné kontroly a audity. Tuto částku rozepíše detailně 
na jednotlivé zdroje financování tak, aby kontrolor mohl provést snížení na úrovni zdrojů financování. 
Správce fondu následně obdrží správnou, poníženou, částku a tím bude docíleno narovnání finanční 
platby na úrovni správce. Z hlediska zanesení změn do MS 2014+ u mikroprojektů, kde došlo k úpravě 
financování, tedy u kterých vznikla nesrovnalost, je třeba upravit původní stav tak, že odemkneme 
Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond - mikroprojekty a do něj se doplní 
příslušná korekce nebo sankce, dle toho, co se s financováním projektu stalo. Úprava bude samozřejmě 
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doplněna příslušným komentářem pro budoucí případné kontroly a vysvětlování. Sice nebude souhlasit 
prohlášení u tohoto projektu, ani  prohlášení za národní část projektu Fond - mikroprojekty, to bude 
vysvětleno tak, že bude přiložen k oběma dokumentům průvodní dopis se zdůvodněním. Tímto bude 
zajištěno, že případná další prohlášení budou souhlasit v celkových automatických součtech; 

8.3.3 Chyba zjištěna po proplacení prostředků KU 

Příslušný Správce je povinen postupovat ve smyslu části IV, bodu 4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
projekt Fond a neoprávněně proplacené prostředky vrátit na účet poskytovatele dotace.  V termínu do 
15 kalendářních dnů od obdržení výzvy od poskytovatele dotace je Správce povinen vyzvat konečného 
uživatele k navrácení neoprávněně vyplacených prostředků na účet Správce. Správce přitom stanoví 
konečnému uživateli lhůtu k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků v délce 30 kalendářních dnů 
od odeslání dané výzvy. Následně je Správce povinen prostředky obdržené od Konečného uživatele 
odeslat na účet poskytovatele dotace (MMR) nejpozději do 14  kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
budou tyto prostředky vrácené konečným uživatelem připsány na účet správce. Správce partner může 
zaslat prostředky na účet poskytovatele přímo, o této platbě informuje Správce VP. Platby probíhají 
v měně EUR.  Pokud Konečný uživatel v termínu stanoveném Správcem prostředky nezašle na účet 
Správce, příslušný Správce do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty k vrácení prostředků zašle Správce  
Konečnému uživateli druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné 
náležitosti jako první výzva. V případě, že by došlo ze strany Konečného uživatele k odmítnutí vrácení 
prostředků i po druhé výzvě nebo by KU na výzvu nereagoval, je Správce povinen informovat o tom 
poskytovatele dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty stanovené konečnému 
uživateli v druhé výzvě, včetně uvedení nemožnosti vrácení prostředků. Pokud Správce zjistí, že 
prostředky od konečného uživatele nelze získat, může pokrýt požadované prostředky/vratku za 
nesrovnalost z vlastního rozpočtu. Správce musí zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků i 
soudní cestou; 

8.3.4 Hlášení nesrovnalostí 

 Hlášení se realizuje v souladu s ustanoveními Společné metodiky procesu kontroly (kapitola 3.8. Krácení 
výdajů a nesrovnalosti) 

 

8.4 Zvláštní účet projektu Správce 

Správci vykonávající funkci vedoucího partnera musí před vydáním Rozhodnutí o financování projektu 
Fond otevřít pro projekt zvláštní účty, které budou používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací 
projektu Fondu. Účet Fondu může mít u kterékoli komerční banky a musí být veden v EUR. Pro potřeby 
administrace může být zřízen i provozní účet v národní měně. Správci musí archivovat veškeré doklady o 
pohybu na účtech po dobu 10 let po ukončení programu. 

8.5 Vedení účetnictví 

Konečný příjemce (Správce) nebo konečný uživatel na české straně vede účetnictví v souladu se 
zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, na polské straně pak podle zákona č. 
121 Sb. 591 ze dne 29. září 1994 o účetnictví (Věstník 2013, položka 330 ve znění pozdějších předpisů). 
Účetnictví spojené s realizací mikroprojektu je nutno vést analyticky odděleně od vlastní účetní 
evidence. Konečný příjemce (Správce) nebo konečný uživatel musí archivovat veškeré doklady související 
s účetními operacemi projektu v souladu s čl. 19 prováděcího nařízení do konce roku 2027. 
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9 FINANČNÍ KONTROLA 

9.1  Kontrola podle Nařízení (ES) č. 1303/2013 

Předmětem kontroly je dle č. 125, odst. 4, písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 je proces poznání 
skutečného stavu a zjištění dodržování stanovených předpisů a pravidel, porovnání stavu skutečného se 
stavem deklarovaným a požadovaným. Tato úroveň finanční kontroly, tedy věcná, formální a finanční 
kontrola bude v rámci Fondu prováděna Správcem,  Kontrolory národních částí a ŘO/NO. Správce 
ověřuje, zda byly závazky, které jsou součástí smlouvy o financování mikroprojektu, naplněny.  

Správce (CZ) provádí mimo 100% dokladové kontroly (CZ), kontrolu realizace mikroprojektů na místě u 
vybraného vzorku mikroprojektů dle Plánu kontrol mikroprojektů na místě a o každé uskutečněné 
kontrole vyhotoví Zprávu o provedené kontrole, kterou nahraje do MS 2014+. Na české straně složky 
mikroprojektů, které byly vybrány v rámci 5% kontroly kontrolorem, předkládá Správce kontrolorovi 
uspořádané shodně jako u individuálních projektů.  Kontrolorem zjištěné "systémové" chyby při 
kontrolách správce (porušení programové dokumentace) je správce povinen odstranit i u jiných 
mikroprojektů, u kterých by se zjištěná chyba mohla opakovat. Totéž se týká i případu rozdílného názoru 
na způsobilost výdajů - v případě, že názor kontrolora odsouhlasí ŘO, správce je povinen odstranit chyby 
i u jiných mikroprojektů, u kterých se tato chyba mohla vyskytnout. 

Kontrolor bude provádět kontroly 5% vzorku mikroprojektů vybraných na základě analýzy rizik (CZ) nebo 

v souladu s ustanoveními bodu 5.4. (VU PL) a i kontroly na místě u těchto vybraných mikroprojektů (CZ) 
nebo v sídle partnera FM (PL). Dále bude potvrzovat správnost Žádosti o platbu za projekt Fond – 
mikroprojekty/administrace připravenou Správcem – vedoucím partnerem (CZ). Kontroloři národních 
částí budou dále potvrzovat Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní části projektu Fond. 
Provádět budou též kontrolu mikroprojektů, které si podal Správce jako konečný uživatel, v rozsahu 
výsledku analýzy rizik a nad tento rámec na základě dohody s ŘOnebo podle Pokynů ke kontrole (PL) 

ŘO přezkoumává Žádosti o platbu za projekt Fond – mikroprojekty/administrace předložené Správcem – 
vedoucím partnerem. Zejména ověřuje soulad se stanovenými cíli a finančním plánem projektu, soulad 
s politikami EU, posuzuje, zda výdaje jsou způsobilé atd. Provádí rovněž namátkové kontroly a 
monitoring realizace projektu Fond. 

9.2 Kontrola podle Nařízení (ES) č. 1083/2013  

Kontrola prováděná podle Nařízení (ES) č. 1083/2013 zahrnuje především pravidelné ověřování 
fungování a dodržování řídícího a kontrolního systému.  Jedná se o zcela specifickou formu kontrolní 
činnosti, převážně charakteru auditu, jejímž cílem je zejména ověření účinného fungování řídícího a 
kontrolního systému operačního programu. Auditoři jsou nezávislí na jiném kontrolním systému.  

Veškeré kontroly provedené u subjektů Správce třetími osobami je Správce povinen tuto kontrolu 
oznámit ŘO/NO v termínu do 30ti pracovních dní od obdržení finálního protokolu o kontrole formou 
zaslání kopie kontrolního protokolu ŘO/NO.   
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10 MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU 

Monitorování je nezbytnou součástí celého projektového cyklu. Mikroprojekt v rámci Fondu bude 
monitorován od podání žádosti až po jeho ukončení. 

10.1 Role Správce 

Správce bude připojen k monitorovacímu systému MS 2014+.  Správce eviduje v MS 2014+ jakékoliv 
změny v mikroprojektu, zaznamenává výsledek rozhodnutí EŘV. Provádí monitoring mikroprojektů a 
zaznamenává výsledky provedených kontrol (CZ, PL). U vybraných projektů Správce sleduje udržitelnost 
mikroprojektů (viz 10.2). 

10.2 Udržitelnost mikroprojektu 

Správce ve své působnosti může určit, kteří koneční uživatelé budou mít povinnost předkládat Správci 
Roční zprávy o udržitelnosti mikroprojektu pro dobu 5ti let od jeho proplacení (zpravidla mikroprojekty 
investičního charakteru nebo s vyššími náklady na nákup vybavení). Udržitelnost se počítá od proplacení 
evropských prostředků. Příjemce bude nahrávat 5 zpráv do MS2014+. Poslední zpráva je automaticky 
označená jako závěrečná. Zprávy o udržitelnosti se vždy podávají za celý projekt a ne za jednotlivé 
partnery. Postup je detailně popsán v kapitole 4.11.7 Příručky Administrace projektu v MS2014+. 

10.3 Role CRR/vojvodských úřadů 

Centrum pro regionální rozvoj/vojvodské úřady zabezpečují ověřování a schvalování Prohlášení o 
uskutečněných výdajích za národní části projektu Fond - mikroprojekty, Žádosti o platbu za národní části 
projektu Fond - administrace a Žádosti o platbu za projekt Fond – mikroprojekty/administrace.  Dále 
zabezpečují monitorování a kontrolu  mikroprojektů Správce jako konečných uživatelů a vzorku 
mikroprojektů konečných uživatelů vybraného na základě analýzy rizik. 



Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 

MMR 
Strana 30 

 

11 PUBLICITA V RÁMCI FONDU 

Informace k Fondu budou dostupné na internetových stránkách www.cz-pl.eu a na internetových 
stránkách Správců. Vlastní publicitu Fondu zajišťuje Správce. Rozsah publicity je uveden v  Příručce pro 
příjemce dotace. 

 

12 SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Přehled správních území okresů spadajících do působnosti jednotlivých  Správců 

2. Přehled finančních prostředků alokovaných na jednotlivé správce Fondu 

3. Podíl alokací na jednotlivé prioritní osy 

4. Popis a stanovení ukazatelů pro jednotlivé tématické cíle 

5. Schéma implementace projektu Fond mikroprojekty 

6. Schéma implementace projektu Fond -administrace 

7. Způsobilí žadatelé bez právní subjektivity 

8. Systém posuzování vlastních mikroprojektů euroregionů (ER) typu A 

9. Vlastní projekty správců 

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalní-fondy.cz/
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PŘÍLOHA č.1 - SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OKRESŮ PRO JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE (2014-2020) 

  

Správci  Správní území okresů 

  

 Euroregion Nisa  Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily 

   bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, 
lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki, grodzkiJeleniaGóra, 

 Euroregion Glacensis  Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, 
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a katastrální 
území obce Bílá Voda 

   dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, 
ząbkowicki, města Wałbrzych, 

 Euroregion Praděd  Jeseník (s výjimkou katastrálního území obce Bílá Voda), Bruntál, 
Olomouc, Přerov, Prostějov 

   brzeski (śląski), kędzierzyňsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, 
namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, města 
Opole 

 Euroregion Silesia  Opava, Nový Jičín, Ostrava 

   głubczycki, raciborski, rybnicki, část okresu wodzisławski 
(Pszów, Radlin, Rydułtowy, WodzisławŚląski, Gorzyce, 
Lubomia, Marklowice, Mszana),  

  

 Euroregion Těšínské Slezsko  Karviná, vybrané obce okresu Frýdek-Místek: Bocanovice, 
Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, 
Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, 
Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, 
Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník 

   části okresu wodzisławski: obec Godów a město JastrzębieZdrój, 
cieszyński, část okresu bielski: obce Jasienica, Jaworze, 

 Euroregion Beskydy  správní území obcí: Albrechtice, Baška, Bílá, Bruzovice, 
Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní 
Tošanovice, Čeladná, Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, 
Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, 
Horní Tošanovice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kozlovice, 
Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, 
Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Ostravice, Palkovice, Paskov, Pražmo, Pržno, Pstruží, 
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Raškovice, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, 
Sviadnov, Těrlicko, Třanovice, Václavovice, Vělopolí, 
Vojkovice, Vratimov, Vyšní Lhoty, Šenov, Žermanice, Řeka, 
ŘepištěKateřinice, Komorní Lhotka, Žabeň, Ropice, Havířov a 
Pazderná 

   okres żywiecki, pszczyński,  města Bielsko-Biała, část okresu 
bielski: město Szczyrk, obce Bestwina, Buczkowice, Czechowice-
Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice. 
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PŘÍLOHA č. 2 - VÝŠE ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ ERDF NA JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE 
PRO OBDOBÍ 2014-2020 

 

příhraničí/

region

administrát

or prostředky CZ * 

z toho na 

projekty

 z toho 

administra

ce

prostředky partner 

celkem **

z toho na 

projekty 

partner

z toho 

administrace 

partner fond celkem (€)

Polsko 18 361 022 15 339 232 3 021 790 26 883 321 23 118 750 3 764 571 45 244 343

NISA ERN 2 615 215 2 167 234 447 981 4 505 000 3 885 000 620 000 7 120 215

Glacensis ERG 6 136 931 5 134 117 1 002 814 5 785 500 5 000 000 785 500 11 922 431

Praděd ERP 3 835 990 3 222 142 613 848 5 830 000 4 994 000 836 000 9 665 990

Silesia ERS 2 679 000 2 247 201 431 799 4 547 000 3 894 950 652 050 7 226 000

ERTS ER TS 2 218 429 1 846 038 372 391 3 494 321 3 009 850 484 471 5 712 750

Beskydy ERB 875 457 722 500 152 957 2 721 500 2 334 950 386 550 3 596 957

* česká alokace posílena o 116680 € z polských prostředků

**polská alokace snížena o 116680 € pro českou alokaci  

 

Indikativní průběh čerpání prostředků Fondu v jednotlivých letech bude součástí Žádosti o projekt Fond. 

 



Příručka pro Správce Fondu mikroprojektů 

MMR 
Strana 34 

 

Příloha č. 3 

 

Rozdělení alokací Fondu mikroprojektů OPPS ČR - PR pro období 2014 - 2020 na IP aTC

TO 8b 30000 TO 10 TO 11

Euroregion Nisa 0,4 0,6

Euroregion Glacensis 0,4 0,6

Euroregion Praděd 0,3 0,7

Euroregion Silesia 0,3 0,05 0,65

Euroregion Těšínské Slezsko0,45 0,05 0,5

Euroregion Beskydy 0,6 0,4

česká část EUR alokace na IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhova

ná ze 

strany Er

alokace 

na IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhova

ná ze 

strany Er

alokace na 

IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhovaná 

ze strany Er

Euroregion Nisa 2 167 234 866 894 29 30 0 0 1 300 340 87 134

Euroregion Glacensis 5 134 117 2 053 647 68 69 0 0 3 080 470 205 310

Euroregion Praděd 3 222 142 966 643 32 35 0 0 2 255 499 150 280

Euroregion Silesia 2 247 201 674 160 22 22 112 360 4 60 1 460 681 97 140

Euroregion Těšínské Slezsko 1 846 039 830 717 28 28 92 302 3 50 923 019 62 90

Euroregion Beskydy 722 500 433 500 14 23 0 0 289 000 19 94

Celkem všichni 15 339 232 5 825 560 194 204 662 7 9 309 010 621

polská část EUR alokace na IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhova

ná ze 

strany Er

alokace 

na IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhova

ná ze 

strany Er

alokace na 

IP

(přibližn

á) 

minimál

ní 

hodnota 

indikátor

u při 

max. 

velikoste

ch 

projektů

Hodnota 

navrhovaná 

ze strany Er

Euroregion Nisa 3 885 000 1 554 000 52 53      0 0 2 331 000 155 233

Euroregion Glacensis 5 000 000 2 000 000 67 67      0 0 3 000 000 200 300

Euroregion Praděd 4 994 000 1 498 200 50 50      0 0 3 495 800 233 400

Euroregion Silesia 3 894 950 1 168 485 39 38      194 748 6 90 2 531 718 169 234

Euroregion Těšínské Slezsko 3 009 850 1 354 433 45 45      150 493 5 70 1 504 925 100 150

Euroregion Beskydy 2 334 950 1 400 970 47 56      0 0 933 980 62 138

Celkem všichni 23 118 750 8 976 088 299 345 240 12 13 797 423 920

11

Polsko - ČR
Mikroprojekty    

polská část
8b 10 11

Polsko - ČR
Mikroprojekty    

česká část
8b 10
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Příloha č. 4 

Stanovené hodnoty indikátorů pro jednotlivé TC 

 

ukazatel TC 10 11

euroregion

Počet elementů 

společného kulturního 

/přírodního bohatství 

přeshraničního regionu 

se zlepšeným stavem 

a/nebo se zvýšeným 

využitím/Liczba 

elementów wspólnego 

bogactwa kulturowego 

/ przyrodniczego 

których stan uległ 

poprawie i/lub 

większym 

wykorzystaniem

Realizace prvků 

infrastruktury zpřístupňující/ 

zvyšující využití přírodního a 

kulturního

dědictví/Realizacja 

elementów infrastruktury 

udostępniającej 

/zwiększającej 

wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego

Počet realizovaných 

společných přeshraničních 

mechanismů/opatření 

směřujících ke společnému 

řízení sdílených elementů  

a/nebo reagujících na 

společné výzvy 

přeshraničního území v 

oblasti přírodního a 

kulturního dědictví/Liczba 

zrealizowanych wspólnych 

transgranicznych 

mechanizmów / działań 

zmierzających do 

wspólnego zarządzania 

powiązanych elementów 

i/lub reagujących na 

wspólne wyzwania w 

zakresie dziedzictwa 

kulturowego i 

przyrodniczego

Počet účastníků společných 

programů vzdělávání

a odborné přípravy na 

přeshraniční podporu

zaměstnanosti mládeže, 

vzdělávacích příležitostí,

vysokoškolského vzdělání a 

odborné přípravy / Liczba 

uczestników wspólnych 

programów edukacyjnych oraz 

przygotowania zawodowego w 

celu transgranicznego 

wspierania zatrudnienia 

młodzieży, zwiększania 

możliwości edukacyjnych, 

kształcenia wyższego i 

przygotowania zawodowego

Počet partnerů 

zapojených do 

společných 

aktivit/Liczba 

partnerów 

włączonych we 

wspólne działania

NISA                    CZ/Pl 15+29=44 13+22=35 2+2=4 0 135+233=368

Glacensis 45+32=77 21+32=53 3+3=6 0 310+300=610

Praděd 15+23=38 18+24=42 2+3=5 0 280+400=680

Silesia 7+12=19 3+6=9 13+20=33 60+90=150 140+234=374

ERTS 9+14=23 4+7=11 15+24=39 50+70=120 90+150=240

Beskydy 7+6=13 6+20=26 10+30=40 0 44+94=138

8b
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PŘÍLOHA Č. 5 SCHÉMA IMPLEMENTACE PROJEKTU FOND - MIKROPROJEKTY  

 PREAMBULE: všechny postupy se realizují v prostředí MS 2014+. Povinný dokumenty vyplní/vkládá do systému, adresát si příslušné dokumenty zobrazí v systému 
a provede příslušné úkony 

 

KU →Správce Soupiska dokladů (za mikroprojekt)  

  Závěrečná zpráva za mikroprojekt   

  
Vyúčtování mikroprojektu: kopie účetních dokladů a Čestné prohlášení o shodnosti kopií předložených účetních 
dokladů s jejich originály zaúčtovanými analyticky KU na předmětný mikroprojekt  

  

Správce CZ/Správce PL+VU ověří (zkontroluje) vyúčtování 

  provede kontrolu Závěrečné zprávy za mikroprojekt 

  

 Kontrolor/VU provede kontrolu mikroprojektů (dle analýzy rizik/metodiky Pl) 

   

Správce / VU Potvrdí soupisku dokladů 

   

KU Na základě potvrzené Soupisky dokladů vystaví  Žádost o platbu za  mikroprojekt  

   

  

Správce Vystaví Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – mikroprojekty 

  

  

Správce→  Kontrolor, VU Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – mikroprojekty  
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 Kontrolor,VU potvrdí Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – mikroprojekty  

  

  

   

Správce VP  vystaví Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty  

  

Kontrolor VP zkontroluje a potvrdí Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty  

  

Kontrolor VP  potvrzená Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty  

ŘO 
zkontroluje předložené doklady, potvrdí Žádost o platbu  za projekt Fond - mikroprojekty a vyplní  v Žádosti položku 
Příkaz k proplacení 

  

ŘO → FU  Žádost o platbu za projekt Fond – mikroprojekty  

   

FU  → Správce VP po obdržení prostředků od PCO převedení prostředků v rozsahu uvedeném v Příkazu k proplacení 

   

Správce VP →Správce partner převedení prostředků v rozsahu Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond – mikroprojekty  

Správce →KU převedení prostředků v rozsahu Žádosti o platbu za mikroprojekt 
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PŘÍLOHA Č. 6 SCHÉMA IMPLEMENTACE PROJEKTU FOND - ADMINISTRACE 

  

PREAMBULE: všechny postupy se realizují v prostředí MS 2014+. Povinný dokumenty vyplní/vkládá do systému, adresát  si příslušné dokumenty 
zobrazí v systému a provede příslušné úkony 

  

Správce→Kontrolor, VU zpracuje Průběžnou zprávu o realizaci národní části projektu Fond  

 Soupisku dokladů (za národní část projektu Fond – administrace) 

  

  

Kontrolor,VU→Správce provede kontrolu Soupisky dokladů a Průběžné zprávy o realizaci národní části projektu Fond  

Správce→Kontrolor, VU 

 

Kontrolor, VU 

Potvrdí Soupisku dokladů 

 

 

Vystaví Žádost o platbu za národní část projektu Fond – administrace 

 

Potvrdí Žádost o platbu za národní část projektu Fond – administrace 

 

 

Správce→Kontrolor, VU Vystaví Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond - administrace 

 

 

Kontrolor, VU Potvrdí Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní část projektu Fond - administrace 
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Správce VP→Kontrolor VP Vystaví Žádost o platbu za projekt Fond – administrace (CZ+PL) 

  Vystaví Průběžnou zprávu o realizaci projektu Fond  

  

  

  

Kontrolor VP provede kontrolu Průběžné zprávy o realizaci projektu Fond 

 zkontroluje a potvrdí Žádost o platbu za projekt Fond – administrace 

   

ŘO 
zkontroluje předložené doklady, potvrdí Žádost o platbu za projekt Fond - administrace a vyplní v Žádosti položku 
Příkaz k proplacení 

  

ŘO → FU  Žádost o platbu za projekt Fond – administrace  

   

FU  → VP po obdržení prostředků od PCO převedení prostředků v rozsahu uvedeném v Příkazu k platbě 

   

Správce VP → Správce 
partner převedení prostředků v rozsahu Žádosti o platbu za národní část projektu Fond - administrace  

 

Další dokumenty  

Správce VP    Roční hodnotící zprávu za Fond (1 x ročně v termínu do 14. 2. následujícího roku)  

Správce VP  Vyhodnocení etapy projektu k 31. 12. 2018 

Správce VP  Závěrečná zpráva o realizaci projektu Fond 
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Příloha 7 Způsobilí příjemci – bez právní způsobilosti 

 

 Organizační složka/subjekt bez právní 
subjektivity 

Subjekt s právní subjektivitou, pod který 
spadá příslušná organizační složka a který je 

vždy žadatelem jménem této organizační 
složky 

1. organizační složky vysoké školy/univerzity:  

- fakulty 

- samostatné katedry/ústavy 
(nespadající pod žádnou fakultu) 

vysoká škola/univerzita 

Příklad: 

- ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 

- Centrum ENET VŠB-TU Ostrava 

 

VŠB-TU Ostrava 

2. městské obvody/městské části statutárního 
města 

statutární město 

Příklad: 

- městský obvod Slezská Ostrava 

 

Statutární město Ostrava 

3. městská policie město/statutární město 

 

Příklad: 

- městská policie Opava  

 

Statutární město Opava 

4. územní odbory/městská ředitelství/odbory 
krajského ředitelství policie ČR 

krajské ředitelství policie příslušného kraje 

Příklad: 

- územní pracoviště Opava 

- městské ředitelství Ostrava 

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje 
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- odbor cizinecké policie 

5. územní odbory hasičského záchranného 
sboru ČR 

hasičský záchranný sbor příslušného kraje 

Příklad: 

- územní odbor Nový Jičín 

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje 

6. regionální pracoviště Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Příklad: 

- regionální pracoviště Liberecko 

- regionální pracoviště SCHKO Jeseníky 

- regionální pracoviště SCHKO Poodří 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

7. jednotlivé oblasti Horská služba ČR, o.p.s. 

 

Příklad: 

- oblast Jizerské hory 

- oblast Krkonoše 

- oblast Orlické hory 

- oblast Jeseníky 

- oblast Beskydy 

 

Horská služba ČR, o.p.s. 

 

8. územní odbory Generálního ředitelství cel, tj. 
celní úřady 

Generální ředitelství cel (sídlo Praha) 

Příklad: 

- celní úřad pro Liberecký kraj 

- celní úřad pro Královéhradecký kraj 

 

Generální ředitelství cel, Praha 
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- celní úřad pro Pardubický kraj 

- celní úřad pro Olomoucký kraj 

- celní úřad pro Moravskoslezský kraj 

9. územní odborná pracoviště Národního 
památkového ústavu 

Národní památkový ústav (sídlo Praha) 

Příklad: 

- územní odborné pracoviště v Ostravě 

- územní odborné pracoviště v Liberci 

- územní odborné pracoviště v 

Pardubicích 

Národní památkový ústav, Praha 

  

 

Výše uvedené organizační složky/subjekty bez právní subjektivity (=bez IČ) mohou realizovat mikroprojekty, nicméně žadatelem o dotaci je subjekt s právní 
subjektivitou (= s IČ), pod který příslušná organizační složka spadá8. Při posuzování nových žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů je nutné přihlížet k tomu, že 
subjekt s právní subjektivitou žádá o dotaci pro organizační složku, která žádný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 nerealizovala, přestože daný žadatel-subjekt 
s právní subjektivitou již příjemcem dříve byl. V tomto případě je tento žadatel považován za „nového žadatele“. 

Organizacja / Jednostka 

bez osobowości prawnej  

Instytucja z osobowością prawną, pod którą 
należy odpowiednia organizacja / jednostka, i 

która zawsze jest Wnioskodawcą  
w imieniu tej jednostki 

Jednostki organizacyjne uczelni wyższych / 
uniwersytetów :  

- Wydziały/Instytuty, 
- Oddziały Zamiejscowe 

Uczelnie wyższe / Uniwersytety 

                                                
8 V případě statutárních měst, pokud to jejich statut umožňuje, žádost o dotaci pro městský obvod/městskou část podepisuje starosta příslušného MO/MČ, t.z. nikoli primátor. Starosta 

MO/MČ také podepisuje smlouvu o financování mikroprojektu a dotace je zasílána na samostatný účet příslušného MO/MČ, t.z. nikoli na účet statutárního města.  
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Przykład: 
- Wydziały/Instytuty np. Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie, 
- Oddziały Zamiejscowe np. Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu-Zdroju 

 

 

Instytucje edukacyjne np. Szkoły / Gimnazja / 
Przedszkola  publiczne  

Gminy (Miasta), Powiaty, Województwa 

– jednostki prowadzące instytucje 
edukacyjne 

Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli (województwa, powiaty, gminy)  

Przykład: 
- Przedszkole/Szkoła 

Podstawowa/Gimnazjum/Zespoły Szkolno-
Przedszkolne np. w Raciborzu 

- Liceum Ogólnokształcące/Techniku/Centra 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, itp. 

- Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu 

 

 

 

- Miasto Racibórz, 

- Powiaty (Starostwa Powiatowe) 

 

 

 

- Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego w Katowicach) 

Jednostki organizacyjne JST nie posiadające 
osobowości prawnej 

Gminy (Miasta), Powiaty, Województwa 

 

Przykład: 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz  
- Gminne / Miejskie Ośrodki Kultury GZOKSiT 

Tworków 
- Domy Pomocy Społecznej/Agencja Promocji 

Przedsiębiorczości 

 

- Miasto Racibórz 

- Gmina Krzyżanowice 
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- Ośrodki Pracy Pozaszkolnej 
- Powiaty (Starostwa Powiatowe) 

 

- Miasto Rydułtowy 

Policja, Straż Pożarna Komenda Główna (Wojewódzka) Policji, 
Komenda Główna (Wojewódzka) Straży 
Pożarnej 

- Powiatowa Komeda Policji w Raciborzu, w 
Głubczycach, itp. 

 

- Komenda Główna Policji w Katowicach lub 
Opolu 

Krajowe organizacje pozarządowe o strukturze 
regionalnej 

Organizacja krajowa 

Przykład: 
- Związek Harcerstwa Polskiego 
- Polski Czerwony Krzyż 

- Chorągiew  Dolnośląska ZHP 

- Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK ( na 
podstawie pełnomocnictwa wystawionego 
przez Zarząd Główny PCK) 

Neoprávněnými žadateli jsou běžná sdružení (zřízená podle kapitoly 6 zákona ze dne 6. dubna 1984 o nadacích) (věstník 1991.46.203, 
v platném znění) s výjimkou studentských sportovních klubů a sportovních klubů působících ve formě sdružení, jejichž stanovy 
neumožňují vykonávat obchodní činnost (věstník 2016, položka 1776).  
 

  

Příloha 8  Systém posuzování vlastních mikroprojektů euroregionů (ER) typu A 

 

    vedoucí partner projektový partner 1 projektový partner 2 posudek vystavuje 

ER CZ ER PL jiný subjekt kontrolor CZ (CRR) 

ER PL ER CZ jiný subjekt Národní orgán (NO) 

jiný subjekt CZ ER PL jiný subjekt NO 

jiný subjekt PL ER CZ jiný subjekt CRR 
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jiný subjekt CZ ER CZ ER PL CRR 

jiný subjekt PL ER CZ ER PL NO 

    Subjekt pověřený vystavením posudku (konečný posuzovatel) si v případě potřeby vyžádá stanovisko za (druhou) národní část mikroprojektu od NO nebo Centra 

 

Příloha č. 9  

Vlastní projekty Správců  

 

Každý Správce může podávat vlastní žádosti v rámci fondu mikroprojektů. Partnerem vlastního mikroprojektu Správce může být jakákoliv instituce, která je v rámci 
Programu považována za vhodnou. 

Na polské straně projektová žádost prochází po podání kontrolou kvality a přijatelnosti, kterou provádí Správce, pokud byl vlastní mikroprojekt Partnera FM podán 
na polské straně. Poté se mikroprojekt spolu se všemi přílohami předává elektronicky Národnímu orgánu, který provádí hodnocení vlastních mikroprojektů Správce 
před jejich projednáváním na EŘV. 

Na české straně věcnou, finanční a formální kontrolu vlastního mikroprojektu Správce před jednáním EŘV provádí Centrum.  

Následně je v obou případech mikroprojekt předložen k hodnocení Regionálním expertům, kteří provádí úplné posouzení žádosti z hlediska kvality. Hodnocení 
přeshraničního dopadu provádí rovněž  externí hodnotitelé.  

Na svém zasedání EŘV rozhoduje, zda vlastní mikroprojekt Správce schválí zcela nebo podmínečně, nebo zda posuzování pozastaví či tento mikroprojekt zamítne. 
Poté příslušný Správce vypracuje zprávu, která informuje o rozhodnutí EŘV a odesílá ji formou depeše.  

Pokud je financování vlastního mikroprojektu schváleno, mění příslušný Správce stav projektové žádosti v systému MS 2014+. Partner FM (PL) v záložce Právní Akt, 
kam je třeba vložit Smlouvu o financování projektu, vloží sken dopisu – rozhodnutí EŘV a jako datum podpisu SoF uvede datum zasedání EŘV, na němž byl daný 
vlastní mikroprojekt schválen. U vlastních projektů Polského Správce se Smlouva o financování mikroprojektu nepodepisuje. Podkladem pro realizaci mikroprojektu 
je Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt v rámci Fondu mikroprojektů Interreg V-A Česká republika-Polsko a dále ustanovení Dohody o partnerství a 
protokolu ze zasedání EŘV. 

Správce (CZ) do záložky Právní akt ukládá podepsaný sken Smlouvy o financování projektu. V případě schválení mikroprojektu, který podal Správce, potvrzuje 
Smlouvu o financování projektu navíc ŘO (pouze na české straně). 

Kontrolu realizace mikroprojektů Správců provádějí kontroloři dle národních zvyklostí v rozsahu kontroly, který vyplývá z analýzy rizik (nad rámec analýzy v rozsahu 
dohodnutém s ŘO – CZ) nebo na základě Směrnice pro národní kontrolory v programech EÚS (PL).  

V případě změn ve schváleném mikroprojektu v průběhu jeho realizace se Správce obrací na svého Kontrolora prostřednictvím žádostí o změnu v MS 2014 +, stejně 
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jako je tomu u ostatních mikroprojektů. Změny schvaluje příslušný Kontrolor. Pokud se v projektech typu A změna týká partnera mikroprojektu, obrací se Kontrolor 
prostřednictvím depeše na Kontrolora na druhé straně hranice s žádostí o vydání stanoviska k této konkrétní změně. Po jeho obdržení zavádí změnu v souladu s 
pravidly Programu.   

Do 30 dnů po ukončení realizace mikroprojektu má Správce povinnost předložit příslušnému Kontrolorovi Soupisku dokladů a Dílčí zprávu za národní část za vlastní 
mikroprojekt. Kontroloři kontrolují dokumenty v souladu s pravidly kontroly na obou stranách hranice a poté Soupisku dokladů a Dílčí zprávu schvalují 
prostřednictvím zadání do MS 2014+. Na kontrolu vlastních mikroprojektů se vztahují stejné podmínky pro kontrolu, jako v případě ostatních mikroprojektů (viz 
oddíl 6.1.1 bod 8)). Poté příslušný Správce připravuje Žádost o platbu a Závěrečnou zprávu za mikroprojekt, které Kontrolor také kontroluje a schvaluje 
prostřednictvím zadání do MS 2014+. U mikroprojektů typu A připravuje Žádost o platbu a Závěrečnou zprávu za mikroprojekt pouze VP. 

Poté, co Partner FM předloží Žádost o platbu a Závěrečnou zprávu, schvaluje příslušný Kontrolor tyto dokumenty prostřednictvím zadání do MS 2014+. 

 

přehled dokumentů  
Vystavuje/vyplňuje v MS 2014+ Název dokumentu 

KU 

Soupiska dokladů  - 
vyúčtování: kopie účetních 
dokladů a Čestné 
prohlášení o totožnosti 
předložených dokladů s 
originály 

KU 
Závěrečná  zpráva za 
mikroprojekt 

KU 
Žádost o platbu za 
mikroprojekt  

Správce 

Prohlášení o uskutečněných 
výdajích za národní část 
projektu Fond - 
mikroprojekty 

SprávceVP 
Žádost o platbu za projekt 
Fond - mikroprojekty 

Správce 

Soupiska dokladů za 
národní část projektu Fond 
– administrace - vyúčtování 

Správce Průběžná zpráva o realizaci 
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národní části projektu Fond  

Správce 

Žádost o platbu za národní 
část projektu Fond - 
administrace 

Správce 

Prohlášení o uskutečněných 
výdajích za národní část 
projektu Fond – 
mikroprojekty/administrace 

Vedoucí partner 

Žádost o platbu za projekt 
Fond - 
mikroprojekty/administrace 

Vedoucí partner 
Průběžná zpráva o realizaci 
projektu Fond 

Vedoucí partner 

Roční hodnotící zprávu za 
Fond (1 x ročně v termínu  
do 14.2.následujícího roku) 

Vedoucí partner 
Vyhodnocení etapy 
projektu k 31.12.2018 

Vedoucí partner  
Závěrečná zpráva o 
realizaci projektu Fond  

 


