MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 25. srpna 2005
Č.j.:200470/ENV/05

SMĚRNICE MŽP č. 11/2005
o poskytování finančních prostředků
z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze
Státního fondu životního prostředí České republiky

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako správce Státního fondu
životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) vydává tuto směrnici,
která upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (dále jen
„podpory“) ze strukturálního fondu – Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen
„ERDF“) na investiční projekty realizované v rámci Operačního programu Infrastruktura
– Priorita 3 (dále jen „OP Infrastruktura“), včetně spolufinancování těchto projektů
ze SFŽP ČR.
2. Směrnice je vydána v souladu s platným zněním nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne
21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízení Komise (ES)
č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení Komise 1685/2000
z 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady
(ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované
strukturálními fondy, nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000
o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy
v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů, na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, na
základě usnesení vlády ČR č. 12/2002 ze dne 23. ledna 2002, na základě usnesení vlády
č. 149/2003 ze dne 12. února 2003 a v souladu s § 3 a § 4 zákona ČNR č. 388/1991 Sb.,
o Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen „zákon č. 388/1991 Sb.”).
3. Základní východisko pro směrnici představuje Programový dokument OP Infrastruktura
(dále jen „Programový dokument“) a navazující Programový dodatek k OP Infrastruktura
(dále jen „Programový dodatek“), ve znění schváleném Monitorovacím výborem.
Monitorovací výbor schvaluje rovněž případné změny Programového dodatku.
4. Činnosti řídícího orgánu OP Infrastruktura (dále jen „řídící orgán“), zprostředkujícího
subjektu, podvýboru-životní prostředí, řídícího výboru, platebního orgánu, platební
jednotky a krajské pracovní skupiny vyplývají z Programového dokumentu, Dohody
o delegování činností mezi řídícím orgánem (ministerstvo) a zprostředkujícím subjektem
(SFŽP ČR), resp. platebním orgánem (Ministerstvo financí) a platební jednotkou.
1

5. Podpora se vztahuje na území regionů soudržnosti NUTS II České republiky zařazených
do Cíle 1 strukturální a regionální politiky ES.1

Článek 2
Předmět podpory
1. Podpora je poskytována na opatření a kategorie opatření uvedené v Programovém dodatku
v aktuálním znění.
2. Podpora poskytnutá podle této směrnice je účelově určenou podporou na:
2.1

zpracování dokumentace pro investiční projekt vybraný k podpoře v rámci
OP Infrastruktura – financována z prostředků SFŽP ČR;

2.2

vlastní realizaci investičního projektu vybraného k podpoře
OP Infrastruktura – financována z prostředků ERDF a SFŽP ČR.

v rámci

3. Stanovení základu pro výpočet podpory:
3.1

základem pro výpočet podpory dle čl. 2, odst. 2, bodu 2.1 jsou způsobilé výdaje
uznané SFŽP ČR;

3.2

základem pro výpočet podpory dle čl. 2, odst. 2, bodu 2.2 jsou celkové způsobilé
výdaje, které jsou v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1685/2000 ze dne
28.7.2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1260/1999
týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

3.3

konkrétní vymezení výdajů základu pro výpočet podpory pro jednotlivá opatření
jsou uvedena v příloze č. 3 této směrnice.

4. Podporovaný projekt musí mít výrazný pozitivní vliv na životní prostředí a musí být
v souladu se všemi právními předpisy České republiky a Evropských společenství
a horizontálními prioritami ES.
5. Celkové náklady na investiční projekt musí být menší než ekvivalent 10 milionů EUR.
Spodní limity, případně horní limity, pro každé opatření jsou stanoveny v Programovém
dodatku.

Článek 3
Poskytování podpory
1. Podpora z ERDF a SFŽP ČR podle čl. 2 se poskytuje na základě Rozhodnutí ministra
životního prostředí o poskytnutí podpory, vydaného samostatně pro poskytnutí dotace
z ERDF a samostatně pro poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci
OP Infrastruktura ze SFŽP ČR (dále jen „rozhodnutí ministra“).
2. Žadatelem o poskytnutí podpory dle čl. 2 (dále jen „žadatel“) je subjekt, který splňuje
podmínky dané Programovým dodatkem (v platném znění).
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Jedná se o všechny regiony soudržnosti České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. (viz. Sdělení Českého
statistického úřadu č. 490/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace územních statistických
jednotek CZ-NUTS)
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3. Žadatel o poskytnutí podpory z OP Infrastruktura nesmí být v rámci stejného investičního
projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, Fondu
soudržnosti a iniciativ Společenství ani z národních programů SFŽP ČR, které jsou
specifikovány ve směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR či
jiných veřejných zdrojů.
4. Je-li žadatel o poskytnutí podpory z OP Infrastruktura v rámci stejného investičního
projektu současně žadatelem o podporu z ostatních operačních programů, Fondu
soudržnosti, iniciativ Společenství či národních programů SFŽP ČR dle bodu 3, je
povinen, v případě že obdrží kladné rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z ERDF,
případně závazný příslib, odstoupit od dalších podaných žádostí, což doloží
zprostředkujícímu subjektu SFŽP ČR ve formě čestného prohlášení, a to do 10 dnů ode
dne obdržení výše zmíněného kladného rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory
z ERDF, případně obdržení závazného příslibu. V případě, že žadatel získá podporu
z OP Infrastruktura a zároveň z jiného zdroje, ztrácí z OP Infrastruktura nárok na
poskytnutí podpory.
5. O výši podpory z ERDF rozhoduje řídící orgán na základě doporučení řídícího výboru
OP Infrastruktura (dále jen „řídící výbor“) a na základě závěrů projednání v podvýboruživotní prostředí OP Infrastruktura (dále jen „podvýbor ŽP“).
6. O výši a formě podpory ze SFŽP ČR rozhoduje ministr na základě doporučení Rady
Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Rada SFŽP ČR“) vycházející
z hodnocení zpracovaného SFŽP ČR.

Článek 4
Žádost o poskytnutí podpory a doklady
1. Žádost o podporu dle čl. 2, odst. 2, bodu 2.1 i 2.2 se předkládá SFŽP ČR na předepsaném
formuláři v elektronické podobě, který je zpřístupněn na webových stránkách SFŽP ČR
(http://zadosti.sfzp.cz) a listinné podobě, která je vygenerována prostřednictvím webových
stránek, na základě zveřejněné výzvy k předkládání projektů. Žádost je považována za
kompletní, pokud bude doručena jako tištěný a autorizovaný výstup z elektronické verze
(podepsána statutárním zástupcem a parafována každá stránka žádosti). Elektronická
verze je nezbytná pro další informace žadateli o stavu jeho žádosti. Případné pravopisné
chyby, či jiné překlepy je možno upravit dodatečně na tištěné verzi žádosti před jejím
předložením SFŽP ČR.
2. Žádost musí být vyplněna úplnými údaji, doložena požadovanými doklady, které jsou
uvedeny v příloze č. 4 této směrnice. Jedná se o projekty splňující podmínky pro zařazení
do některých z uveřejněných opatření, resp. kategorie opatření podle Programového
dodatku v aktuálním znění. Žádost musí být podána a zaregistrována před termínem
zahájení realizace projektu. Oznámení zadávacího řízení musí proběhnout až po registraci
žádosti2, o tomto oznámení žadatel informuje písemně SFŽP ČR.3
3. Pro účely této směrnice se za termín zahájení realizace projektu považuje den předání
staveniště podle protokolu o předání staveniště. Za termín dokončení realizace projektu se
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Výjimku tvoří žádosti, zařazené v tzv. zásobníku projektů vytvořeném na základě první výzvy, kde již bylo
výběrové řízení zahájeno před datem vydání této směrnice.
3
Ke specifikaci postupu konečného příjemce v oblasti zadávacího řízení byly vydány závazné pokyny pro
žadatele, které jsou v aktualizované podobě k dispozici na webových stránkách SFŽP ČR (http://zadosti.sfzp.cz).
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považuje datum vydání kolaudačního rozhodnutí, které následně nabude právní moci,
podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, nebo termín schválení
protokolu o předání a převzetí díla (v případech, kde se na realizaci projektu nevyžaduje
stavební povolení). Dokončení realizace projektu nesmí proběhnout před vydáním
rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace z ERDF.
4. SFŽP ČR písemně informuje žadatele o zaregistrování jeho žádosti.

Článek 5
Projednání žádosti o podporu
1. Pro další projednávání žádosti o podporu je rozhodující:
a) soulad s Programovým dokumentem,
b) soulad s Programovým dodatkem, zejména ve věci operačních cílů, dopadů
a výběrových kritérií žádosti o podporu,
c) doporučení krajské pracovní skupiny,
d) ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného projektu,
e) efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních dopadů na životní
prostředí,
f)

vyhodnocení ekonomických parametrů žadatele.

2. SFŽP ČR registrovanou žádost odborně posoudí na základě ekologických
a ekonomických ukazatelů, podle technické úrovně řešení, a to v každé kategorii opatření
dle kritérií uvedených v Programovém dodatku v aktuálním znění. S bodovým
hodnocením, hodnocením krajské pracovní skupiny a ekonomickým doporučením o výši
a formě podpory předloží SFŽP ČR žádosti Podvýboru ŽP.
3. Podvýbor ŽP projedná takto předložené žádosti a předá je řídícímu výboru.
4. Řídící výbor projedná předložené žádosti a doporučí řídícímu orgánu projekty
nezpůsobilé, způsobilé a způsobilé navržené k podpoře.
5. Řídící orgán rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí finanční podpory a její výši z ERDF
pro jednotlivé předložené žádosti. Způsobilé žádosti, u kterých nebylo rozhodnuto
o poskytnutí podpory zařadí řídící orgán do zásobníku projektů.
6. SFŽP ČR žádosti o poskytnutí finanční podpory z ERDF schválené řídícím orgánem
předloží k projednání Radě SFŽP ČR s návrhem na spolufinancování.
7. Rada SFŽP ČR projedná předložené žádosti o spolufinancování z prostředků SFŽP ČR
a doporučí jednotlivé žádosti ministrovi životního prostředí ke schválení, popřípadě
k zamítnutí.
8. Ministr životního prostředí rozhodne o poskytnutí nebo zamítnutí finanční podpory
ze SFŽP ČR.
9. Ministr životního prostředí vydá následující rozhodnutí ministra:
a) o poskytnutí dotace z ERDF podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, obsahující zejména výši dotace, její účel a podmínky jejího využití (pokud si
to vyžádají podmínky daného projektu, zejména potřeba následného zpřesnění výše
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dotace a specifikace podmínek jejího poskytnutí, může vlastnímu rozhodnutí
předcházet závazný příslib, ve kterém bude stanovena výchozí částka dotace
a rámcové podmínky jejího poskytnutí),
b) o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP Infrastruktura
z prostředků SFŽP ČR podle zákona č. 388/1991 Sb., obsahující výchozí částku
podpory a základní podmínky jejího poskytnutí.
10. SFŽP ČR do 10 pracovních dnů vyrozumí žadatele o kladném či záporném rozhodnutí
ministra, případně o zařazení způsobilé žádosti do zásobníku projektů.
11. V případě další výzvy k podávání žádostí musí žadatelé, jejichž žádosti o podporu byly
zařazeny do zásobníku projektů, na základě písemného vyzvání ze strany SFŽP ČR žádost
aktualizovat a znovu ji předložit na SFŽP ČR. Aktualizovaná žádost bude projednána dle
postupu popsaného v článku 5 této směrnice.
12. Nastane-li v průběhu realizace OP Infrastruktura v rámci opatření priority 3 situace, že
budou k dispozici volné finanční prostředky, řídící orgán vyzve SFŽP ČR, podle objemu
volných finančních prostředků a obdrženého bodového hodnocení žádostí v zásobníku
projektů, aby posoudil aktuálnost příslušných žádostí a informoval dotčené žadatele
o dalším postupu. Jestliže bude nutná aktualizace těchto žádostí, budou žadatelé vyzváni
k předložení náležitých podkladů. Takto upravené žádosti SFŽP ČR odborně posoudí.
Posouzené žádosti a žádosti, u kterých nebyla nutná aktualizace, postoupí k projednání
podle bodu 4 až 10 článku 5 této směrnice.

Článek 6
Podpora na zpracování dokumentace
1. Podpora z prostředků SFŽP ČR na zpracování dokumentace pro investiční projekt
realizovaný v rámci OP Infrastruktura podle čl. 2, odst. 2, bodu 2.1 se poskytuje formou
dotace (nenávratné finanční podpory) až do výše 50 % způsobilých výdajů (maximálně
však 3 % ze základu pro výpočet podpory dle čl. 2, odst. 3, bodu 3.2, nejvýše však
3 000 000 Kč)
2. Podpora bude poskytnuta po úspěšné realizaci investičního projektu v rámci
OP Infrastruktura.

Článek 7
Podpora na vlastní realizaci investičního projektu v rámci OP Infrastruktura
1. Podpora z prostředků ERDF podle čl. 2, odst. 2, bodu 2.2 se poskytuje formou dotace
(nenávratné finanční podpory) až do výše 75 % ze základu pro výpočet podpory dle čl. 2,
odst. 3, bodu 3.2 (v případě opatření 3.1 – Obnova environmentálních funkcí území se
poskytuje formou dotace až do výše 80 % ze základu pro výpočet podpory).
U určitých typů projektů bude podpora z ERDF poskytovaná v rámci OP Infrastruktura
omezena:
1.1

v případě investice do infrastruktury, která bude generovat podstatný čistý výnos,
nesmí podpora přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů;
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1.2

v případě investic do firem podpora nesmí přesáhnout 35 % celkových způsobilých
výdajů.

2. Podpora z prostředků SFŽP ČR podle čl. 2, odst. 2, bodu 2.2 se poskytuje formou:
2.1

dotace (nenávratné finanční podpory) až do výše 10 % ze základu pro výpočet
podpory;

2.2

nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru až do plné výše
obvyklé úrokové sazby platné v místě a čase poskytnutí úvěru, nejdéle však po
dobu 5 let a maximální výše celkového příspěvku do výše 30 mil. Kč;

2.3

návratné finanční výpomoci (půjčky) až do výše 10 % ze základu pro výpočet
podpory projektů, které nejsou spojeny s významnými výnosy nebo nejsou
realizovány podnikatelskými subjekty. Návratná finanční výpomoc (půjčka)
projektů definovaných v odst. 1, bodě 1.1 tohoto článku může být poskytnuta až do
výše 30 % ze základu pro výpočet podpory. Pro opatření definovaná v odst. 1, bodě
1.2. tohoto článku může návratná finanční výpomoc (půjčka) dosáhnout maximální
výše 45 % ze základu pro výpočet podpory. SFŽP ČR je oprávněn požadovat
přiměřené zajištění pohledávek a k tomu vydat příslušné pokyny (viz. příloha č. 7
této směrnice). Doba splatnosti návratné finanční výpomoci bude stanovena
individuelně dle vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatele, maximálně však do 15
let od poskytnutí finančních prostředků. Úroková sazba platná po celou dobu
splácení půjčky je stanovena v příloze č. 7 této směrnice. SFŽP ČR si vyhrazuje
právo měnit aktuální výši úrokové sazby uvedenou v příloze č. 7 této směrnice.

3. Souběh dotace (nenávratné finanční podpory) dle odst. 2, bodu 2.1 tohoto článku
a nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru dle odst. 2, bodu 2.2
tohoto článku je přípustný, nesmí však překročit 10 % ze základu pro výpočet podpory.
4. Souběh dotace (nenávratné finanční podpory) dle odst. 2, bodu 2.1 tohoto článku,
nenávratného příspěvku na úhradu úroků z komerčního úvěru dle odst. 2, bodu 2.2 tohoto
článku a návratné finanční výpomoci (půjčky) dle odst. 2, bodu 2.3 tohoto článku však
nesmí překročit 20 % základu pro výpočet podpory, u projektů definovaných v odst. 1,
bodě 1.1 tohoto článku nesmí překročit 40 % základu pro výpočet podpory, u projektů
definovaných v odst. 1, bodě 1.2 tohoto článku nesmí překročit 55 % základu pro výpočet
podpory. Přitom vlastní finanční prostředky žadatele včetně návratných finančních
výpomocí, půjček nebo úvěrů musí činit minimálně 10 % základu pro výpočet podpory.
5. V případě veřejné podpory v rámci opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany
ovzduší, kategorie A Využívání šetrných technologií při spalování a kategorie B
Snižování emisí těkavých organických látek a opatření 3.4 – Nakládání s odpady
a odstraňování starých zátěží, kategorie A Vybudování integrovaného systému sběru
a recyklace odpadů, kde předkladatelem je podnikatelský subjekt, může být podpora
poskytnuta do maximální výše nepřesahující částku v Kč odpovídající 100 000 EUR
(podpora malého rozsahu). V případě, že žadatel podporu malého rozsahu v posledních
třech letech již obdržel, bude požadovaná podpora snížena o tuto částku.4
6. V případě veřejné podpory v rámci opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany
ovzduší, kategorie A Využívání šetrných technologií při spalování a kategorie B
Snižování emisí těkavých organických látek může být podpora poskytována:
4

Podporu malého rozsahu („de minimis“) nelze dle Nařízení rady ES č. 69/2001/ES z 12.ledna 2001, o použití
článku 87 a 88 Smlouvy o založení ES poskytnout dopravě a průmyslu stavby lodí, v zemědělství (specifikováno
dle Anex 1 Smlouvy o založení ES), v exportu, na zvýhodňování domácího zboží nad importovaným.
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6.1

do výše 15 % ze základu pro výpočet podpory podle odst. 2 přílohy č. 3 této
směrnice (náklady, kterým se podniky přizpůsobují platným normám do tří let
od přijetí norem) malým a středním podnikům;
6.2 do výše regionálního stropu, zvýšeného o 10 % bodů ze základu pro výpočet
podpory (tj. v oblastech NUTS II Jihozápad 56 %, NUTS II Severovýchod
a Jihovýchod 58 %, NUTS II Severozápad a Střední Morava 59 % a NUTS II
Moravskoslezsko a Střední Čechy 60 %) podle odst. 3 Přílohy 3;
6.3 Souběh podpory dle čl. 7, odst. 6, bodu 6.1 a 6.2 je u malých a středních podniků
možný.
7. Souběh podpory dle čl. 7, odst. 5 a čl. 7, odst. 6, bodu 6.1 a 6.2 není možný.
8. Přehledná tabulka struktury financování z OP Infrastruktura tvoří přílohu č.1 této
směrnice.
9. Na poskytnutí podpory z OP Infrastruktura, ani na spolufinancování ze SFŽP ČR není
právní nárok.
10. Souběh podpory z OP Infrastruktura, Fondu soudržnosti a iniciativ Společenství není
možný.
11. Souběh podpory z OP Infrastruktura, státního rozpočtu, státních fondů a ostatních
tuzemských poskytovatelů finanční podpory je přípustný v případě, že celkový souběh
podpor nepřesáhne limity stanovené pro daný typ opatření v příloze č. 1 této směrnice.

Článek 8
Smlouva o realizaci projektu OP Infrastruktura a poskytnutí podpory
1. Dotace z ERDF se poskytuje na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace z ERDF.
Podpora ze SFŽP ČR je poskytována na základě smlouvy o realizaci projektu
OP Infrastruktura a poskytnutí podpory (dále jen „smlouva“), uzavírané mezi SFŽP ČR
a příjemcem podpory na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OP Infrastruktura ze SFŽP ČR. Nesplní-li žadatel
podmínky, které podle rozhodnutí ministra mají být splněny před poskytnutím podpory,
SFŽP ČR smlouvu neuzavře.
2. Dokumenty nutné k uzavření smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 5 této směrnice.
3. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora ze SFŽP ČR poskytuje, zejména výši
a formu podpory, účel jejího použití. Stanoví rovněž lhůty a způsob čerpání prostředků,
kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a další podmínky a povinnosti,
stanovené zejména k zabezpečení řádné realizace, kontroly a vyhodnocení podporovaného
opatření. Podpora ze SFŽP ČR má charakter zálohy až do doby celkového vyhodnocení
plnění smluvních podmínek. Smlouva rovněž stanoví podmínky pro vracení zálohově
poskytnuté podpory ze SFŽP ČR či její části a další sankce pro případ, že příjemce
podpory nebude plnit povinnosti stanovené smlouvou.
4. Příjemce podpory musí bez prodlení informovat SFŽP ČR o všech změnách skutečností
a podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí dotace z ERDF a ve smlouvě.
Podmínky poskytnutí dotace z ERDF je možno změnit rozhodnutím o změně rozhodnutí
o poskytnutí dotace, vydaným ministrem, případně osobou jím k tomu pověřenou. Změna
podmínek smlouvy podléhá souhlasu SFŽP ČR, v případě nesouhlasu opravňuje SFŽP ČR
k uplatnění smluvních sankcí či odstoupení od sjednané smlouvy.
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5. Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může SFŽP ČR požadovat vrácení
podpory ze SFŽP ČR, případně její části, a to ve lhůtě dle rozhodnutí SFŽP ČR. Žadatel
musí tento požadavek respektovat.

Článek 9
Čerpání podpory
1. Čerpání podpory je možné až po uzavření smlouvy o realizaci projektu OP Infrastruktura
a poskytnutí podpory na základě předložení dokumentů uvedených v příloze č. 5 této
směrnice5. Pokud je součástí podpory půjčka, je současně třeba splnit podmínky pro její
zajištění dle přílohy č. 7 této směrnice. Podpora má charakter zálohy až do doby
celkového vyhodnocení plnění smluvních podmínek.
2. Podpora se poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků na zvláštní účet
příjemce podpory.
3. SFŽP ČR uvolňuje finanční prostředky na základě uzavřené smlouvy dle čl. 8, ve které
jsou uvedeny i náležitosti žádosti o uvolnění finančních prostředků.
4. SFŽP ČR průběžně refunduje uhrazené faktury (fakturační princip), a to poměrem %
dotace ERDF, % dotace SFŽP ČR, % půjčky SFŽP ČR, % příspěvku na úhradu úroků.
5. Konečný příjemce podpory může rovněž předložit faktury neproplacené, a to ke kontrole
věcné a formální správnosti. Je-li kontrola fakturace bez výhrad, SFŽP ČR operativně
informuje konečného příjemce o možnosti uhradit fakturu. Po předložení dokladu
o úhradě faktury je provedena refundace faktury dle odstavce 4 tohoto článku6 .
6. SFŽP ČR je připraven do 5 pracovních dnů od obdržení finančních prostředků ERDF od
platebního orgánu provést převod finančních prostředků ERDF a rovněž podpory SFŽP
ČR
na
bankovní
účet
konečného
příjemce
uvedený
ve
smlouvě
o financování.

Článek 10
Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy
1. Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá konečný příjemce podpory v termínu
ve smyslu uzavřené smlouvy dle čl. 8. Vyhodnocení smluvních podmínek provádí SFŽP
ČR protokolem a musí obsahovat vyúčtování skutečných investičních nákladů.
2. Podklady pro vyhodnocení plnění smluvních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 6 této
směrnice.

5

Toto ustanovení neplatí pro žadatele, kteří nežádají o podporu z prostředků SFŽP ČR, pouze jsou tedy žadateli
o poskytnutí dotace ze zdrojů ERDF.
6
Celý proces čerpání podpory zahrnující podání žádosti o proplacení výdajů projektu včetně následné kontroly
až po provedení platby je specifikován v pokynech pro žadatele, které jsou v aktualizované podobě k dispozici
na webových stránkách SFŽP ČR (http://zadosti.sfzp.cz).
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3. Povinnosti a práva konečných příjemců podpory v rámci OP Infrastruktura jsou dále
specifikovány v pokynech7, které jsou pro další postup konečných příjemců a realizaci
podporovaných projektů závazné.

Článek 11
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Zrušuje se směrnice MŽP č. 12/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního
programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, vydaná pod č.j.: M/200509/04.
2. Pro poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci žádosti registrované podle směrnice
MŽP č. 12/2004 platí v plném rozsahu ustanovení směrnice včetně jejích příloh platné
v době registrace příslušné žádosti.
3. Žadatelé, jimž byla přiznána podpora podle směrnice MŽP č. 8/2004, směrnice
MŽP č. 12/2004, nebo jim bude přiznána podpora podle této směrnice, a zároveň budou
čerpat finanční prostředky z OP Infrastruktura po 1.1.2006, budou povinni zpracovat
dokumentaci dle vyhlášky 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů pořízení a reprodukce majetku.
4. Tato směrnice bude novelizována k 1.1.2006 ve smyslu Vyhlášky Ministerstva financí
č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce
majetku.
5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra.
Odborný gestor: odbor integrovaného financování
Zpracovatel: Ing. Theodor Bernt, Ing. František Krejčí
RNDr. Libor Ambrozek
ministr
Přílohy:
1.

Struktura maximálního financování projektů z OP Infrastruktura Priorita 3

2.

Schéma příjmu žádostí a výběru projektů v rámci OP Infrastruktura Priorita 3

3.

Způsobilé výdaje dle čl. 2

4.

Formulář žádosti, včetně povinných příloh

5.

Doklady nutné k uzavření smlouvy o realizaci projektu OPI a poskytnutí podpory dle čl. 8

6.

Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce dle čl. 10

7.

Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek a stanovení úrokové sazby za půjčky SFŽP ČR

8.

Požadované ekonomické doklady

9.

Finanční a ekonomická analýza

7

Tyto pokyny jsou
((http://zadosti.sfzp.cz).
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