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1
Řídicí orgán OPD
Dnem zveřejnění na webových stránkách OPD
Dnem zveřejnění na webových stránkách OPD

V návaznosti na epidemickou situaci v ČR spojenou s výskytem COVID-19 a s tím
souvisejícím nouzovým stavem, který byl Vládou ČR vyhlášen v Usnesení vlády ČR ze dne
30.9.2020 č. 957 s účinností od 5. října 2020, vč. dalších navazujících prodloužení a dále nouzový
stav vyhlášený Vládou ČR Usnesením vlády ČR ze dne 26. února, č. 196 přistoupil Řídicí orgán
OPD k vydání tohoto opatření, které by mělo žadatelům a příjemcům v rámci OPD umožnit zmírnit
objektivně vzniklé dopady na přípravu a realizaci jejich projektů. Toto opatření bude pokrývat
veškeré dopady vzniklé v důsledku pandemie COVID-19 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a v prvním
pololetí roku 2021.
Možnosti vyplývající z tohoto opatření jsou aplikovatelné pouze na žadatele a příjemce OPD,
kteří v okamžiku vydání tohoto opatření měli minimálně zaregistrovanou žádost o podporu
(popřípadě předběžnou žádost o podporu). Toto opatření umožňuje žadatelům a příjemcům OPD
podávat příslušné žádosti o změnu (ŽoZ) nad rámec standardně předvídaných situací, které jsou
uvedeny v rámci aktuálně platných Pravidel pro žadatele a příjemce OPD (PPŽP OPD). Vlastní
administrace příslušných ŽoZ a zajištění souvisejících procesů zde neuvedených bude i nadále
standardně realizováno v souladu s aktuálně platnými PPŽP OPD. Řídicí orgán OPD si zároveň
vyhrazuje právo takovouto ŽoZ neschválit, pokud by bylo zřejmé, že dopady epidemické situace
jsou v daném konkrétním případě zjevně nerelevantní.
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1)

Možnost odkladu termínů stanovených ze strany ŘO OPD v rámci schvalovacího
procesu žádostí o podporu či vyplývajících z požadavků v rámci dokumentace výzev

Řídicí orgán OPD tímto umožňuje žadatelům OPD předkládat ŽoZ, které pro danou žádost
prodlouží příslušný Řídicím orgánem stanovený termín, a to s odkazem na dopady epidemické
situace až o 3 měsíce. Může se jednat například o termín pro doložení vydaného územního
rozhodnutí, termín pro podání žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, termín pro
naplnění podmínky vyplývající z věcného hodnocení žádosti o podporu atp.
2)

Možnost prodloužení období způsobilosti výdajů

Řídicí orgán OPD tímto umožňuje žadatelům či příjemcům OPD předkládat ŽoZ, které pro
daný projekt prodlužují nejzazší termín pro způsobilost výdajů projektu, a to s odkazem na dopady
epidemické situace až o 3 měsíce. Možnost prodloužení období způsobilosti výdajů se týká pouze
těch projektů, které byly předloženy v rámci výzev, jejichž nejzazší termín pro způsobilost výdajů
byl od počátku zkrácen oproti nejzazšímu datu způsobilosti v rámci programového období 20142020 (tj. 31. 12. 2023). Například u projektů předložených ve výzvě s nejzazším termínem pro
způsobilost výdajů do 31. 12. 2022 lze požádat o prodloužení způsobilosti max. do 31. 3. 2023,
resp. max. do 30.6.2023 pokud žadatel požádal také o prodloužení na základě Metodického dopisu
č. 2 ze dne 26.6.2020. Nadále tedy platí, že nejzazší termín pro způsobilost výdajů, který nemůže
být překročen, je 31. 12. 2023. Žádost o prodloužení způsobilosti výdajů zároveň nelze předložit u
projektů, u nichž nejzazší termín pro způsobilost vypršel již před vyhlášením nouzového stavu dne
5.10.2020.
3)

Možnost prodloužení fyzické realizace projektu vč. data naplnění cílových hodnot
výstupových indikátorů

Řídicí orgán OPD tímto umožňuje žadatelům či příjemcům OPD předkládat ŽoZ, které pro
daný projekt prodlužují nejzazší termín pro fyzickou realizaci projektu vč. termínu pro naplnění
cílových hodnot výstupových indikátorů, a to s odkazem na dopady epidemické situace až o 3
měsíce. Možnost prodloužení nejzazšího termínu pro fyzickou realizaci vč. data naplnění cílových
hodnot výstupových indikátorů se týká pouze těch projektů, které byly předloženy v rámci výzev,
jejichž nejzazší termín pro fyzickou realizaci byl od počátku zkrácen oproti standardní době
realizace programového období 2014-2020 (tj. 31. 12. 2023). Například u projektů předložených ve
výzvě s nejzazším termínem pro fyzickou realizaci do 31. 12. 2022 lze požádat o prodloužení
fyzické realizace s odkazem na nouzový stav max. do 31. 3. 2023, resp. max. do 30.6.2023 pokud
žadatel požádal také o prodloužení na základě Metodického dopisu č. 2 ze dne 26.6.2020. V
souladu s PPŽP je nicméně i nadále možné podat standardní ŽoZ ohledně prodloužení fyzické
realizace vč. data naplnění cílových hodnot výstupových indikátorů, a to i o delší dobu než 3
měsíce. Takováto žádost o prodloužení již však musí být detailně odůvodněna a musí být zejména
doloženy veškeré objektivně vzniklé skutečnosti, které v rámci realizace projektu nastaly a které
žadatel nemohl ovlivnit. Elektronický podpis - 2.3.2021
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