Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19.6.2018 (doručena 19.6.2018 emailem)
Pan Ing. I. H. požadoval informace o časovém průběhu rozhodování o žádosti o proplacení
projektového opatření na regionálním odboru, zejména
1)jaká je posloupnost procesu rozhodování o žádosti (kolik a jakých pracovišť se žádostí v jakém
pořadí zabývá),
2) kolik dnů mají tato pracoviště na splnění svých povinností v procesu rozhodování,
3) jaká má být celková doba od podání žádosti do vydání rozhodnutí,
4) jaká má být doba od vydání rozhodnutí do provedení platby,
5) jaký obecně závazný právní předpis tyto lhůty stanoví.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.6.2018
Ad 1) Jaká je posloupnost procesu rozhodování o žádosti (kolik a jakých pracovišť se
žádostí v jakém pořadí zabývá):
Oddělení kontrol projektových opatření RO SZIF:
-

příjem a kontrola formální správnosti a úplnosti podané Žádosti o platbu – v případě, že
jsou při kontrole v podané ŽoPl včetně příloh zjištěny formální závady či nedostatky, je
příjemci dotace odeslán Chybník, lhůta pro nápravu je stanovena na minimálně 14
kalendářních dnů.

V případě, že při kontrole ŽoPl nejsou zjištěny žádné nedostatky a závady, a také po uplynutí
lhůty pro Chybník, je podaná ŽoPl zaregistrována v IS SZIF. Pokud v odůvodněných případech
dojde ke zdržení administrace ŽoPl (např. neuzavřené Hlášení o změnách), je příjemci dotace
odesláno Oznámení o důvodu zdržení administrace příjmu Žádosti o platbu.
-

kontrola fyzické realizace projektu – provedení správní kontroly dle čl. 48 Prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 809/2014 včetně návštěvy v místě realizace projektu na ověření,
zda příjemce dotace splnil a dodržel podmínky Pravidel a Dohody o poskytnutí dotace, ke
kterým se podpisem Dohody zavázal a které je možné před proplacením dotace
zkontrolovat

-

kontrola na místě dle čl. 49 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 – kontrola se
provádí u vybraného vzorku žádostí a oproti kontrole dle čl. 48 Nařízení obsahuje více
kontrolních prvků. Pokud je Žádost o platbu vybrána ke kontrole na místě, je u ní
provedena pouze administrativní část kontroly dle čl. 48 Nařízení a neprovádí se návštěva
na místě
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Oddělení autorizace plateb RO SZIF:
-

po provedené kontrole fyzické realizace projektu, případně kontrole na místě, je spis
žádosti předán do Oddělení autorizace plateb RO SZIF – referent Oddělení provede
ověření dokumentace z provedených kontrol, ověří správnost udělených korekcí výdajů,
sankcí dle Pravidel a finančních oprav za chybně provedené výběrové/zadávací řízení,
v případě potřeby provede opravu korekcí, sankcí dle Pravidel a finančních oprav. Před
vlastním schválením přezkoumané výše dotace je ŽoPl elektronicky předána k ověření na
CP SZIF do Odboru kontrol projektových opatření rozvoje venkova

-

po ověření ŽoPl na CP SZIF vyhotoví vedoucí Oddělení autorizace plateb formulář
„Oznámení o výši dotace“ a předá ho k podpisu řediteli RO SZIF

-

po schválení ŽoPl a podpisu „Oznámení o výši dotace“ ředitelem RO SZIF, je dokument
„Oznámení o výši dotace“ odeslán příjemci dotace a žádost je předána k výplatě do
Odboru účtáren a reportingu CP SZIF

Ad 2) Kolik dnů mají tato pracoviště na splnění svých povinností v procesu
rozhodování:
-

lhůty pro jednotlivé administrativní kroky jsou stanoveny vnitřním předpisem SZIF; tyto
interní lhůty jsou stanoveny pouze orientačně, administrace ŽoPl však musí být
provedena ve lhůtě 14, resp. 18 týdnů od zaregistrování (v případě bezchybné ŽoPl)

Ad 3) Jaká má být celková doba od podání žádosti o platbu do vydání rozhodnutí o
schválení výše dotace:
-

pro 1. – 3. kolo platí, že ŽoPl bude schválena do 14 týdnů/ od 4. kola do 18. týdnů od
registrace ŽoPl, a to za předpokladu, že při kontrole ŽoPl nebyly zjištěny nedostatky.

V případě, že je ŽoPl předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo, jako by byla předložena ve smluvním termínu. V odůvodněných případech může
být ŽoPl podaná před smluvním termínem na RO SZIF zaregistrována až ve smluvním termínu
dle Dohody (resp. Hlášení o změnách).
Ad 4) Jaká má být doba od vydání rozhodnutí do provedení platby:
-

proplacení schválené dotace následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku schválení
Žádosti o platbu

Ad 5) Jaký obecně závazný právní předpis tyto lhůty stanoví:
-

lhůty pro schválení Žádosti o platbu (14/18 týdnů od zaregistrování ŽoPl) a proplacení
dotace (21 kalendářních dnů od schválení ŽoPl) jsou zakotvené v Obecných podmínkách
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (ve verzi platné pro dané kolo příjmu žádostí).
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