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ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV
Navyšování podpory de minimis v rámci projektu opatření osy IV. Leader
V průběhu realizace projektů opatření osy IV. Leader zaregistrovaných před 13. kolem příjmu
žádostí může dojít k přesunům částek způsobilých výdajů v rámci rozpočtu projektu a tím
v ojedinělých případech k navýšení podpory de minimis.
U projektů opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie k takovémuto navýšení může
dojít v rámci převodů částek způsobilých výdajů mezi jednotlivými kódy pokud projekt
kombinuje kódy spadající pod de minimis s kódy ostatními.
U projektů opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce k takovémuto navýšení může dojít
v rámci převodů mezi opatřeními, která jsou notifikována v režimu de minimis (III.2.2 Ochrana a
rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace. U opatření I.3.1 Další odborné
vzdělávání a informační činnost se projekt musí týkat aktivit souvisejících s lesním hospodářstvím –
platilo pouze pro 10. kolo) a opatřeními, která pod de minimis nespadají.

Každá podpora v režimu de minimis je poskytována v souladu s nařízením Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí
v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR. Pro přepočet částky dotace,
kterou má poskytovatel dotace následně povinnost zapsat žadateli do Registru de minimis, je
používán denní kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého
rozsahu, tj. ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF, resp. Dodatku
k této Dohodě či ke dni schválení Vyrozumění o administraci Hlášení.
Jakékoliv navýšení podpory de minimis v rámci realizace projektu, byť by to bylo o 1,- Kč, je
považováno za poskytnutí nové podpory de minimis. SZIF má v takovémto případě povinnost
zkontrolovat nepřekročení limitu 200 000 EUR u subjektu, kterému se de minimis bude
navyšovat a následně zapsat částku, o kterou žadatel podporu navyšuje do 5 pracovních dnů
od poskytnutí podpory do Registru de minimis.
Z těchto důvodů doporučujeme všem žadatelům osy IV. Leader, pokud u nich dojde v průběhu
realizace projektu v rámci jejich rozpočtu k navýšení výdajů v kódech spadajících pod de
minimis, aby v dostatečném časovém předstihu před registrací Žádosti o proplacení podali
Hlášení o změnách v rámci PRV, na kterém tuto změnu SZIF oznámí. Žadateli bude následně
vystaveno Vyrozumění o administraci Hlášení, na jehož základě může SZIF zapsat novou
podporu do Registru de minimis. Podáním Hlášení předejde žadatel zbytečným
administrativním průtahům spojeným s tímto problémem při administraci Žádosti o proplacení.
Od 13. kola příjmu je eventualita navyšování podpory de minimis v průběhu realizace
převodem mezi jednotlivými kódy resp. převodem částek de minimis mezi jednotlivými
subjekty v rámci jednoho projektu u opatření osy IV. Leader řešena přímo v Dohodě
o poskytnutí dotace z PRV ČR. Možnost navyšování částky podpory de minimis není pro
projekty od 13. kola příjmu již možná.
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