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Metodický pokyn FMP č. 2/2020 

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele a k dotčeným přílohám  

Cílem metodického pokynu FMP je úprava a doplnění Příručky pro žadatele a příjemce (PpŽaKU), verze 
1.4, platnost 15.11.2019; Výzev č. 2/FMP/6c/I, N a č. 3/FMP/11b na předkládání žádostí o nenávratný 
finanční příspěvek a Přílohy PpŽaKU č. III.6 Typy a postupy ověřování, verze 1.0. 

 

1. Prodlužování realizace malých projektů 

Doplnění do vymezení pojmů v PpŽaKU a úprava části 2.11.8 výzvy č. 2 a č. 3 – doba realizace malého 
projektu.  

Doba realizace malého projektu - Doba realizace malého projektu je zpravidla do 12 měsíců. Ve 
výjimečných případech se může období realizace malého projektu prodloužit na základě odůvodněné 
písemné žádosti konečného uživatele malého projektu, přičemž období realizace v tomto případě nesmí 
přesáhnout 18 měsíců. Doba trvání je uvedena ve smlouvě o financování malého projektu. 

Úprava: 

Doba realizace malého projektu - Doba realizace malého projektu je zpravidla do 12 měsíců. Ve 
výjimečných případech se může období realizace malého projektu prodloužit na základě odůvodněné 
písemné žádosti konečného uživatele malého projektu, přičemž období realizace v tomto případě 
nesmí přesáhnout 18 měsíců.  

V odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat činnosti v projektu z důvodu mimořádné 
situace vyhlášené vládou ČR/SR (např. epidemiologického nebezpečí), je možné realizovat malý 
projekt po dobu delší než 18 měsíců. Doba realizace však nesmí být delší než 24 měsíců. Každý takový 
případ bude posuzován individuálně a musí mít přímou spojitost s omezením realizace těch aktivit, 
které měly/mají být realizované v období po vyhlášení mimořádné situace vládou ČR/SR. Rozhodnutí 
v této věci přijímá Regionální výbor (možné i v oběžné proceduře) po odůvodnění poskytnutém 
konečným uživatelem prostřednictvím Žádosti o změnu.  

Doba trvání je uvedena ve Smlouvě/Dodatku smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního 
příspěvku.  

V souvislosti s mimořádnou situací vyhlášenou vládou ČR/SR (např. epidemiologické nebezpečí) 
neplatí termíny ukončení výzev na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek č. 
2/FMP/6c/I, N a č. 3/FMP/11b v části 2.11.8. 

 

2. Plnění aktivit malých projektů  

Doplnění do PpŽaKU, kap. 5 Realizace malého projektu.  

V případě, že nelze z objektivních důvodů (např. situace v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 
způsobující onemocnění pod označením COVID-19) uskutečnit některé z plánovaných aktivit malého 
projektu ani jiným, alternativním způsobem, či prodloužením projektu, nebude za tyto nesplněné 
aktivity udělena sankce.  Pokud nebude aktivita uskutečněna, nebude si moci konečný uživatel (KU) 
nárokovat na ni finanční prostředky v rámci svého vyúčtování. Minimálně musí být zrealizována aktivita 
která je přímo navázaná na naplnění měřitelných ukazatelů v souladu s Žádostí o NFP.  
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3. Ověřování malých projektů  

Doplnění do PpŽaKU, kap. 8. Ověření malých projektů a Přílohy PpŽaKU č. III.6 Typy a postupy 
ověřování, kap. 2 Ověření na místě. 

Během výkonu ověření na místě si může ověřovací skupina od konečného uživatele vyžádat příslušné 
doklady, písemnosti a jiné materiály k ověření mimo prostory ověřovaného subjektu. V takovém případě 
bude vystaveno potvrzení o převzetí příslušných originálů dokumentů. 

Doplnění: 

Z důvodu mimořádné situace vyhlášené vládou ČR/SR (např. epidemiologického nebezpečí) je Správce 
oprávněn provést tzv. „ověření od stolu“, kdy si vyžádá veškeré originály dokumentů a dokladů od 
Konečného uživatele a provede ověření korespondenčně nebo on-line. Po skončení mimořádných 
opatření Správce provede ověření činností na místě (ve vztahu k činnostem, které nelze ověřit pouze 
korespondenčně, např. označení trasy, vybudování stavby apod.).  

 

Další postup 

Změny, vyplývající z Metodického pokynu FMP č.2, budou promítnuty do příslušných částí Regionální 

dokumentace při nejbližší aktualizaci. 

Metodický pokyn FMP č. 2 bude zveřejněn na adrese:  

http://www.regionbilekarpaty.cz/ke-stazeni 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/metodicke-pokyny.html 

Účinnost 

Tento Metodický pokyn FMP č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem schválení Řídícím a Národním 

orgánem, což je 28. 5. 2020. 

 

 

         Ing. Jana Smutná 

             vedoucí projektový manažer Správce VP 
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