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1. Propagační předměty nad 500 Kč
Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou reklamní
a propagační předměty nad 500 Kč bez DPH považovány za dar a musí být o nich i takto účtováno!
Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo
ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo
služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč.
Pokud se bude jednat o propagační předmět s hodnotou nad 500 Kč bez DPH, jsou výdaje na jeho
pořízení považovány za způsobilé, ale je nutné jejich správné zaúčtování.

2. Monitorovací indikátory
Od 22. srpna 2011 vstoupila v platnost nová Metodika monitorovacích indikátorů, verze 3 (ke stažení
na http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/eudokumenty/metodiky-21818/). Předmětem aktualizace bylo především vložení detailnějšího členění
monitorovacích indikátorů dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny,
migranti apod.).
Vykazování těchto monitorovacích indikátorů je závazné pro příjemce, kteří začínají realizaci
grantového projektu od 1. 1. 2012 a později!

3. Elektronická monitorovací zpráva
Od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost povinnost předkládat elektronické monitorovací zprávy (EMZ).
Pokud konec monitorovaného období spadá do roku 2012, je nutné při přípravě monitorovací zprávy
využít elektronický formulář. EMZ se vyplňují ve webové aplikaci Benefit 7+ (www.eu-zadost.cz).
Pro vyplňování EMZ jsou k dispozici příručky k EMZ ke stažení na
kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/eudokumenty/prirucky-pro-zadatele-a-pro-prijemce-21776/.

http://www.kr-

Přílohy v excelovské podobě zůstávají i nadále v platnosti. Tyto přílohy není nutné nahrávat k EMZ
do aplikace Benefit 7+ (zbytečně zatěžují systém). Pouze zde budou vyjmenovány a zvolena forma
jejich doložení (papírová podoba/CD). Způsob předkládání monitorovací zprávy a jejích příloh je ke
stažení na http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-grantyop-vk/eu-dokumenty/*kopie-1:-zadost-o-schvaleni-podstatnych-zmen-32494/.

4. Nepřímé náklady
Příjemce je povinen průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů. V případě, že bude
v závěrečné monitorovací zprávě zjištěno, že byla vyčerpána (odvedena z projektového účtu) vyšší
částka na nepřímé náklady než jaká je způsobilost vzhledem ke schváleným přímým nákladům (bez
křížového financování), bude tato situace řešena jako podezření na porušení rozpočtové kázně.
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Doporučujeme příjemcům, aby výdaje spojené s nepřímými náklady čerpali průběžně. Výdaje, které
je možné vynaložit, jsou uvedeny v Příručce pro příjemce – kapitola Nepřímé náklady (např.
kancelářské potřeby, čistící prostředky, propagační materiály, publicita projektu, zásoby občerstvení
apod.).

5. Porušení rozpočtové kázně
Ve dnech 26. a 27. 9. 2011 se uskutečnily semináře pro příjemce se zaměřením na řešení porušení
rozpočtové kázně Královéhradeckým krajem v projektech OP VK. Materiály jsou ke stažení na
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-opvk/dotazy/nejcastejsi-dotazy-a-chyby-zadatelu-a-prijemcu-21837/.
Pokud příjemce zjistí, že při realizaci projektu porušil rozpočtovou kázeň, doporučením je:
Pro případ neoprávněného výdaje/mylné platby:
1)

Zaslat částku za uskutečněný neoprávněný výdaj z provozního účtu příjemce na projektový účet
bez zbytečného odkladu za účelem dorovnání výše poskytnuté zálohové platby.

2)

Z důvodu zastavení nárůstu penále doporučujeme zaslat částku za uskutečněný neoprávněný
výdaj z provozního účtu příjemce na bankovní účet globálního grantu poskytovatele v co možná
nejkratším termínu.

Pro případ nezpůsobilého výdaje, který byl již poskytovatelem proplacen v žádosti o platbu:
1)

Zaslat částku za uskutečněný nezpůsobilý výdaj z provozního účtu příjemce na účet globálního
grantu poskytovatele bez zbytečného odkladu z důvodu zastavení nárůstu penále.

Pro případ nezpůsobilého výdaje, o který je zkrácena žádost o platbu:
1)

Zaslat částku za uskutečněný nezpůsobilý výdaj z provozního účtu příjemce na projektový účet.
Důvodem je dorovnání výše poskytnuté zálohy projektu pro účely dalšího financování
způsobilých výdajů projektu. Povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně je splněna
ponížením žádosti o platbu. Zároveň se zastavuje i nárůst penále.

Pozn.: Při zasílání plateb za porušení rozpočtové kázně na účet globálního grantu není nutné využívat
bankovní účet zřizovatele (platí pro příjemce, jejichž zřizovatelem není Královéhradecký kraj).

Dopad na
příjemce

Nezpůsobilý výdaj (NV)
má vliv na rozpočet projektu
(o NV se krátí schválený rozpočet)
v přehledu čerpání způsobilých
výdajů (příloha č. 8) je částka
dotčená NV považována za
vyčerpanou
výdaj je nutné v celé výši 100 %
uhradit z vlastních zdrojů
prominutí odvodu Zastupitelstvem
KHK je v nulové výši
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Neoprávněný výdaj (mylná platba)
nemá vliv na rozpočet projektu
výdaj lze znovu předložit
k proplacení
sankce ve výši 10 - 20 % z celkové
výše odvodu
délka trvání prominutí odvodu min.
2 měsíce (dle termínu konání
Zastupitelstva KHK)

6. Nový vzor formuláře pro výzvu k podání nabídek
Od 23. 11. 2011 mohou příjemci při zadávání veřejných zakázek z prostředků OP VK využít nový vzor
formuláře pro výzvu k podání nabídek, který je ke stažení http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajvolene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/*kopie-1:-zadavaci-rizeni-grantovych-projektu28484/).

7. Zádržné v projektech OP VK
Upozorňujeme na povinnost vyplývající ze smlouvy o realizaci grantového projektu, že zbylá výše 5 –
10 % způsobilých výdajů projektu bude proplacena až po ukončení celého projektu po předložení
závěrečné monitorovací zprávy a závěrečného vyúčtování projektu.
Příjemce musí na dofinancování projektu použít vlastní finanční prostředky, které mu budou
zaslány zpět ve výši způsobilých výdajů po závěrečném vyúčtování projektu!!!

8. Udržitelnost projektů
Ve Smlouvě o realizaci grantového projektu se příjemce podpory zavazuje k udržitelnosti1 projektu.
Výstupy a klíčové aktivity projektu musí být udrženy po dobu minimálně dvou nebo pěti let (záleží
na požadavku výzvy) ode dne ukončení projektu v rozsahu, ke kterému se příjemce zavázal
v projektové žádosti o finanční podporu z OP VK.
Realizaci aktivit v rámci udržitelnosti projektu prokazuje příjemce po skončení financování z OP VK
prostřednictvím ročních monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu (ke stažení na http://www.krkralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/eudokumenty/*kopie-1:-zadost-o-schvaleni-podstatnych-zmen-32494/).

9. Změna zákoníku práce č. 365/2011 Sb.
Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. Některé změny budou
mít zcela určitě dopad i na samotnou realizaci grantových projektů. Například doba práce se
u dohody o provedení práce (DPP) prodlužuje ze 150 hod na 300 hodin za jeden kalendářní rok.
Pokud odměna zúčtovaná z DPP v kalendářním měsíci přesáhne částku 10 tis. Kč, musí být nově
podrobena odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Z výše uvedených důvodu je nutné
pečlivé seznámení s touto novelizací a zvážení dopadů na realizaci projektu.

10. Plánované výzvy OP VK na rok 2012
V roce 2012 plánuje Královéhradecký kraj vyhlásit pravděpodobně poslední výzvy k předkládání
projektových žádostí do oblastí podpory 1.1, 1.2., 1.3 a 3.2. Alokace výzev bude nastavena na
dočerpání zbývajících finančních prostředků určených na realizaci jednotlivých globálních grantů OP
VK. Schválené grantové projekty bude možné realizovat od 1. 1. 2013.
1

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu a tím zajistit jejich další
využívání po skončení vlastní realizace projektu.
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Termín vyhlášení

Přibližná výše finančních
prostředků k rozdělení

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

březen 2012

67 mil. Kč

1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

březen 2012

14 mil. Kč

1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení

březen 2012

27 mil. Kč

březen/duben 2012

50 mil. Kč

Oblast podpory

3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

Příjemné prožití svátků vánočních, spoustu pohody, radosti a úspěchů
v pracovním i osobním životě Vám přeje celý kolektiv zaměstnanců Odboru
grantů a dotací!!!
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