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SEZNAM ZKRATEK  
 

BG Blokový grant 

CBA Analýza nákladů a přínosů (Cost Benefít Analysis) 

CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (samostatné oddělení 402 MF) 

CHJ Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (odbor 17 MF) 

CZP Centrum pro zahraniční pomoc (odbor 46 MF) 

ČSÚ Český statistický úřad 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EIA Posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

ESVO Evropské sdružení volného obchodu 

EU Evropská unie 

€ Euro  

FM Finanční mechanismus 

FNNO Fond pro nestátní neziskové organizace 

FPP Fond pro přípravu projektů 

FPV Fond pro podporu výzkumu 

FPSS Fond pro podporu spolupráce škol 

FTP Fond technické pomoci 

HK Hodnotící komise 

IČ Identifikační číslo 

IP Individuální projekt 

IRR Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

KFM Kancelář finančního mechanismu (v Bruselu) 

KM Kontaktní místo pro předkládání individuálních projektů (centrální orgány/kraje)  

MF Ministerstvo financí  

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
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NF Národní fond (odbor 55 MF) 

NKM Národní kontaktní místo 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NPV Současná čistá hodnota (Net Present Value) 

OP Operační program 

PRG Program 

RŘV Regionální řídící výbor (Zastupitelstvo kraje) 
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I. ÚVOD  

Postupy pro žadatele k přípravě Žádosti o podporu sub-projektů do Programu „KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ VYSOČINY“ (dále jen Postupy) jsou určeny zejména všem subjektům – potenciálním 
žadatelům, které budou tyto žádosti předkládat. 

 

Postupy informují o obecně platných zásadách při přípravě a předkládání žádostí pro „průběžnou 
otevřenou výzvu k předkládání sub-projektů“ (dále jen výzva), která bude vyhlašována 
Zprostředkovatelem (krajem Vysočina) programu „KULTURNÍ D ĚDICTVÍ VYSO ČINY “ (dále jen 
„Program“ ), pro FM EHP/Norska. 

 

Funkci Zprostředkovatele pro FM EHP/Norska v kraji Vysočina, který celkově zodpovídá za 
implementaci „Programu“  zabezpečuje Kraj Vysočina (dále jen „kraj“) – Odbor kultury a památkové 
péče, který dále zodpovídá za celkové zajištění správy, koordinaci přípravy a efektivní využití 
finančních prostředků. Administraci „Programu“  zabezpečuje Regionální rozvojová agentura 
Vysočina, z.s.p.o., Křížová 2, 586 01 Jihlava, IČO:70857555 (dále jen „Sekretariát“) 

 

Za činnosti spojené s koordinací pomoci ve všech přijímajících státech zodpovídá Kancelář finančního 
mechanismu (KFM) v Bruselu. 

 

Postupy (včetně všech příloh) jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách kraje 
http://www.kr-vysocina.cz a Regionální rozvojové agentury Vysočina http://www.rrav.cz.  

  
Žadatel se bude řídit informacemi uvedenými při vyhlášení výzvy a pokyny a informacemi 
uvedenými v Postupech (včetně jejich příloh).   

 

Veškeré další informace o FM EHP/Norska si žadatel může vyhledat na http://www.kr-vysocina.cz a 
http://www.rrav.cz  
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II.  VŠEOBECNÉ INFORMACE O FINAN ČNÍCH MECHANISMECH  EHP/NORSKA  

1. FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKA V ČR 

Pro FM EHP/Norska byla koncem roku 2004 podepsána příslušná Memoranda o porozumění (dále jen 
Memoranda), která specifikují oblasti podpory v Příloze B, řídící strukturu v Příloze A a další 
náležitosti k zajištění implementace FM v České republice

1
. 

Celkovou odpovědnost za přípravu a řízení aktivit FM EHP/Norska v souladu s příslušnými 
Memorandy má v České republice Národní kontaktní místo (NKM) – Ministerstvo financí (Centrum 
pro zahraniční pomoc). 

FM EHP/Norska umožňují realizovat pomoc formou:  

• Individuálních projektů (IP), 
• Programů (PRG), 
• Blokových grantů (BG). 

 

Pro individuální projekty a programy byli stanoveni gestoři, kterými jsou kraje a vybrané centrální 
orgány.  

Jednotliví gestoři rozhodnou, zda pro dané kolo výzvy předloží Program a budou zprostředkovatelem 
pro implementaci programu, nebo budou kontaktním místem pro podávání žádostí pro individuální 
projekty předkládaných jednotlivými žadateli a pro zajištění jejich hodnocení. 

Konkrétní forma pomoci, pro kterou se jednotliví gestoři rozhodli, bude uvedena v příslušné výzvě, 
která bude vždy zveřejněna na internetové adrese http://www.eeagrants.cz a v celostátním periodiku. 

Blokové granty jsou připravovány pouze pro Fondy, které jsou specifikované v Příloze C Memorand o 
porozumění a jsou zajišťovány určenými zprostředkovateli BG. 
Před zpracováním kompletní Žádosti o podporu z FM EHP/Norska může být předložena žádost pro 
projektový záměr (resp. záměr PRG/BG). Záměr bude posouzen NKM a KFM v Bruselu. V případě 
kladného posouzení KFM bude následně zpracována kompletní Žádost a prostřednictvím NKM 
předložena ke schválení Výboru FM EHP/MZV Norska. 

 

2. CÍLE A PRIORITY FINAN ČNÍCH MECHANISM Ů EHP/NORSKA V LETECH 2004–2009 

Základním cílem FM EHP/Norska je přispět ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů 
v Evropském hospodářském prostoru. Pro naplňování tohoto základního cíle bude z FM EHP/Norska 
poskytována podpora investičním a rozvojovým projektům v prioritních oblastech specifikovaných 
v Příloze 3. 

Žádost o podporu na projekt, který je možné financovat z programů EU (Phare a Transition Facility) 
nebo ze strukturálních fondů EU nemůže být v rámci FM EHP/Norska předložena. 

 

                                                      
1
Memorandum o porozumění pro implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004–2009 a Memorandum o 
porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu pro 2004–2009 
- Příloha A: Řídící struktura 
- Příloha B: Programový rámec (prioritní oblasti) – viz Příloha 3 těchto Postupů  
- Příloha C: Specifické formy grantové pomoci 
Text obou Memorand v anglickém originále i českém překladu je k dispozici na www.eeagrants.cz v rubrice 
Základní dokumenty. 
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3. ZPRACOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ SUB -PROJEKTŮ DO PROGRAMU 

3.1. Zaměření sub-projektů 

Kraj jako Zprostředkovatel v rámci svých kompetencí určil pro „Program“  podporované prioritní 
oblasti: 

PRIORITA 1: UCHOVÁNÍ EVROPSKÉHO KULTURÍHO D ĚDICTVÍ 

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 

Cílem „Programu “ je ochrana a obnova nemovitých kulturních památek a zlepšení péče a ochrana 
movitých památek (kulturní památky ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), provedená v souladu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy a spočívající v obnově a uchování památkových 
hodnot kulturních památek. 

Specifická kritéria pro výběr sub-projektů: 
o Uchování ohrožených historických konstrukcí, prvků, uměleckořemeslných děl a děl 

výtvarných umění obnovované kulturní památky 

o Využití památky v souladu s její historickou funkcí nebo pro kulturně vzdělávací účely 

o Použití historických (tradičních) technologií a materiálů při obnově kulturní památky 

Kraj zodpovídá za implementaci programu. Žádost zpracovává a předkládá konečný příjemce (žadatel). 

3.2. Doba trvání sub-projektů 

Doba realizace sub-projektu je limitována na 36 měsíců. Konkrétní termín ukon čení schváleného 
sub-projektu bude uveden ve smlouvě o financování sub-projektu. 

4. FINANČNÍ ALOKACE  

V rámci FM EHP/Norska je České republice poskytnuta pro období 2004 – 2009 ze zdrojů FM EHP 
celková finanční podpora ve výši 46,60 mil. € a ze zdrojů FM Norska ve výši 59,25 mil. €, tj. celkem 
105,85 mil. €. Průměrná roční alokace pro ČR je 21,170 mil. €.  

 
Roční alokace „Programu“ pro kraj Vysočina:    600 000 EUR 
Roční alokace se vztahují k období počínajíce výzvou. Výše uvedená roční alokace platí za 
předpokladu, že žadatelé předloží pro tuto alokaci dostatek kvalitních sub-projektů. Případně nevyužitá 
částka roční alokace bude připočtena k alokaci následujícího roku. 
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III.  VÝZVA K  PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

Výzva k předkládání žádostí stanoví podmínky, které musí být dodrženy při zpracování žádostí o 
poskytnutí podpory z “Programu“  na sub-projekty. 

Zprostředkovatel vyhlašuje výzvu na internetových stránkách http//:www.kr-vysocina.cz a 
zveřejněním v periodickém tisku. Sekretariát zveřejní na svých internetových stránkách 
http//:www.rrav.cz  informaci o vyhlášení výzvy včetně všech souvisejících dokumentů a odkazu na 
stránky Zprostředkovatele. 

Žádosti mohou být předkládány průběžně, a to od termínu vyhlášení „Programu“ . To znamená, že je 
možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace „Programu“ na 
Sekretariát s tím, že pro každé zasedání RŘV, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven 
termín, do kdy je nutné žádost doručit na Sekretariát, aby měl žadatel garanci, že bude jeho sub-projekt 
na tomto jednání projednáván. Tento termín bude vždy 8 týdnů před plánovaným zasedáním RŘV. 
Termíny zasedání RŘV a doporučených uzávěrek budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek 
Sekretariátu (www.rra.cz). 
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IV.  PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ    

1. PODMÍNKY PRO P ŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI  

1.1. Oprávnění žadatelé  

Žádost o podporu na realizaci sub-projektu může předložit
2
: 

• obec; 
• svazek obcí; 
• organizace zřízená nebo založená obcí (obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl); 
• vzdělávací instituce; 
• nestátní nezisková organizace (NNO – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 

církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, atd.); 
• podnikatelský subjekt. 

Žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být zřízen v České republice a předmětem žádosti musí být 
činnost vykonávaná ve veřejném zájmu. 

Žadatel dále musí: 
• být přímo zodpovědný za přípravu a řízení sub-projektu, nesmí vystupovat jako Zprostředkovatel; 
• mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna kontinuita jejich organizace po celou 

dobu trvání sub-projektu; 
• mít zajištěny prostředky na krytí celkových výdajů sub-projektu předkládaného do „Programu“ ; 
• být zkušený a schopný prokázat svou způsobilost řídit rozsáhlou škálu činností odpovídající 

velikosti sub-projektu, na který se podpora žádá. 

„Program“ je otevřený všem oprávněným subjektům na základě rovnosti bez ohledu na členství 
v různých územních strukturách.  

1.2. Kritéria oprávn ěnosti 

Existují tři skupiny kritérií oprávněnosti/uznatelnosti, jež se týkají: 
• subjektů, které mohou o podporu žádat,  
• sub-projektů, na které může být podpora přidělena, 
• typů výdajů, jež mohou být  zahrnuty při stanovení výše podpory. 

1.3. Podmínky pro vyloučení žadatele 

Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni předkládat návrhy žádostí nebo získat grant 
z “Programu“ , pokud: 

• jsou v úpadku nebo v likvidaci, byla na ně uvalena nucená správa, uzavřeli dohodu o vyrovnání 
s věřiteli, byl jim uložen zákaz činnosti nebo se nacházejí v podobné situaci vyplývající 
z příslušných právních předpisů ČR; 

• na jejich majetek byl prohlášen konkurz, jsou předmětem jednání vedoucích ke vstupu do 
likvidace, k uvalení nucené správy, byl podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nacházejí 
v podobné situaci vyplývající z příslušných domácích právních předpisů; 

• proti statutárnímu zástupci žadatele nebo jeho partnera bylo zahájeno nebo je vedeno trestní 
řízení a byl/i odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem 
činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;  

• neplní povinnosti související s platbami sociálního a zdravotního pojištění, daňové povinnosti a 
další povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních norem ČR; 

                                                      
2
 Odkazy na právní předpisy, které upřesňují oprávněné žadatele, jsou uvedeny v Příloze 4 těchto Postupů. 
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• dopustili se jednání, které závažným způsobem odporuje profesní etice a které bylo / bude ze 
strany poskytovatele podpory jakýmikoli oprávněnými prostředky prokázáno; 

• dopustili se závažného zkreslení informací předložených poskytovateli podpory, které byly 
podmínkou účasti v kole výzvy; 

• z důvodu závažného neplnění závazků vyplývajících z jiné smlouvy s týmž poskytovatelem 
podpory a od příslušné smlouvy bylo odstoupeno; 

• pokusili se získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotící komisi nebo poskytovatele 
podpory v průběhu hodnotícího procesu tohoto či některého z předchozích kol výzvy; 

• žádají současně na předkládaný sub-projekt o podporu ze strukturálních fondů v rámci 
některého operačního programu či jednotného programového dokumentu, popřípadě z jiných 
zdrojů EU. 

Viz Čestné prohlášení žadatele v Příloze 9-P10. 

 

V rámci Výzvy je dále vyloučen žadatel, pokud v době vyhlášení kola výzvy: 
• u něj došlo ke konfliktu zájmů, 
• se dopustil závažného zkreslení informací předložených Zprostředkovateli, které byly 

podmínkou účasti v kole výzvy nebo měly tvořit součást smlouvy, nebo tyto informace 
neposkytl, 

• pokusil se získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotící komisi, Zprostředkovatele nebo 
sekretariát v průběhu vyhodnocovacího procesu tohoto kola výzvy. 

 

1.4. Partnerství a oprávněnost partnerů 

Žadatelé mohou předložit žádost o podporu buď samostatně nebo společně s partnery. Partneři se 
účastní přípravy a realizace sub-projektu a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel 
(vedoucí partner).  

Do realizace sub-projektu mohou být zahrnuty i další instituce/organizace (partneři v širším slova 
smyslu), které sice hrají v sub-projektu důležitou roli, ale nepodílejí se na sub-projektu finančně. Tito 
partneři nemusí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel. 

 

Žádost podává vedoucí partner. V případě, že předložená žádost obdrží grant z “Programu“ , 
ponese vedoucí partner celkovou odpovědnost za dodržení stanovených podmínek implementace 
sub-projektu (resp. PRG).  

 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
Žádosti o podporu na realizaci sub-projektů mohou být předkládány smluvně uzavřeným partnerstvím 
veřejného a soukromého sektoru.

3
 

Za partnerství veřejného a soukromého sektoru je považován takový smluvní vztah mezi veřejným a 
soukromým subjektem, jehož cílem je společné zajištění činností ve veřejném zájmu.  

V rámci této smluvní spolupráce se soukromý subjekt zavazuje k zajištění činností ve veřejném zájmu a 
souvisejících aktivit, které by jinak zajišťoval či poskytoval veřejný subjekt. Na soukromý subjekt se 
převádějí určitá oprávnění veřejného subjektu vůči veřejnosti. 

                                                      
3
 Připravován je návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích (resp. zákon o koncesních smlouvách a 
koncesních projektech), kde bude definována koncesní smlouva, která bude upravovat vztahy veřejného a 
soukromého partnera pro realizaci koncesních projektů. Platnost zákona je předpokládána s účinností od 1. 1. 
2006; od data účinnosti tohoto zákona se koncesní smlouva stane zřejmě nejvhodnějším dokladem o veřejně 
soukromém partnerství pro žádost o podporu. 
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Doklady o partnerství 

Ve všech případech, kdy se na sub-projektu kromě žadatele podílí i partner/partneři, předkládá žadatel: 

• Smlouvu (např. smlouvu o sdružení podle §829 až §841 Občanského zákoníku) nebo písemnou 
dohodu s partnery vymezující jejich úlohu v sub-projektu, práva a povinnosti; 

• Prohlášení o partnerství 4 (Příloha 9-P5). 

 

1.5. Umístění sub-projektu 

Místo realizace sub-projektu musí být na území kraje Vysočina, to znamená, že sídlo žadatele nemusí 
být totožné s místem realizace akce. 

 

1.6. Financování sub-projektu  

Výše podpory se posuzuje pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka nezbytná pro 
realizaci sub-projektu. Maximální výše grantu pro sub-projekt z „Programu“ může dosáhnout  
90 % celkových oprávněných výdajů. Z toho 85% z FM EHP/Norska a 5% z rozpočtu kraje Vysočina. 

Ve výjimečných případech, zejména u sub-projektů NNO, může podpora dosáhnout až 95 % celkových 
oprávněných výdajů. 

U sub-projektů, které využívají financování ze soukromých zdrojů, činí maximální výše podpory 60 % 
celkových oprávněných výdajů sub-projektu. 

 
Minimální výše příspěvku z „Programu“:   30 000 EUR 
Maximální výše příspěvku z „Programu“: 250 000 EUR 
Jedná se o minimální výši grantové podpory z „Programu“ , nikoli o celkové minimální oprávněné 
výdaje na sub-projekt. Hodnotící komise má vyhrazeno právo doporučit snížení výše podpory, jestliže 
vyhodnotí oprávněné výdaje sub-projektu jako nepřiměřeně vysoké. 

 

Ostatní náklady do celkové výše oprávněných výdajů sub-projektu musí být zajištěny žadatelem. Pokud 
skutečné výdaje sub-projektu budou vyšší než původně indikované, bude tyto výdaje hradit žadatel. 
V případě, že skutečné výdaje sub-projektu budou nižší, bude poměrně snížena i původní výše grantu. 
Poměr mezi poskytnutým grantem a spolufinancováním stanovený v dohodě o udělení grantu zůstane 
dodržen. 

Sub-projekty budou financovány zpětně dle schváleného finančního plánu – zpravidla s tříměsíční 
periodicitou, a to po schválení vynaložených oprávněných výdajů. Pouze ve výjimečných a v žádosti 
řádně zdůvodněných případech může být poskytnuta záloha až do výše 10% celkové částky 
poskytované podpory z „Programu“.  Tato záloha musí být uvedena ve smlouvě o financování sub-
projektu. 

Žadatel již při předkládání žádosti musí čestným prohlášením garantovat zajištění plného financování 
předloženého sub-projektu z vlastních zdrojů po celou dobu trvání sub-projektu. 

                                                      
4
  Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od každého z nich.  
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1.7. Oprávněné výdaje 

Oprávněné výdaje vztahující se k aktivitám podporovaným z „Programu“  jsou upraveny v Příloze 5 
Postupů (ke stažení na www.rrav.cz, www.kr-vysocina.cz). 

Oprávněnost výdajů uskutečněných při realizaci sub-projektu bude posuzována individuálně tak, aby 
byl oprávněný výdaj vynaložen v souvislosti s dosažením cíle sub-projektu, který je v souladu s cíli 
opatření. Oprávněnost uskutečněných výdajů bude kontrolována Sekretariátem. 

V souvislosti s danou podporou lze vzít v úvahu pouze tzv. „oprávněné výdaje“, jež jsou podrobně 
uvedeny v Příloze 5 Postupů. Rozpočtem se rozumí souhrn všech odhadovaných výdajů. Oprávněné 
výdaje musí vycházet z reálných výdajů, nikoli z paušálních částek. 

Doporučení pro udělení podpory je vždy závislé na podmínce, že kontrolní proces, který předchází 
podpisu smlouvy, neodhalil problémy vyžadující změny v rozpočtu. Výsledkem kontroly však může být 
též žádost o objasnění určitých položek, popřípadě poskytovatel podpory může na jejich základě 
uplatnit požadavek na jejich snížení. 
Je proto v zájmu žadatele, aby předložil realistický rozpočet, který bude efektivní z hlediska výdajů. 

Dle těchto ustanovení platí pro splnění oprávněnosti výdajů následující základní principy:  

• účelnost: výdaje musí být vynaložené na aktivity, které jsou v souladu s obsahovou stránkou a 
cíli sub-projektu; 

• časovost: výdaje vynaloženy příjemci podpory nebo jejich partnery v období od rozhodnutí 
RŘV o podpoře sub-projektu do termínu ukončení jeho realizace a v souladu s časovým 
harmonogramem, který je součástí dohody o udělení grantu; 

• efektivnost a hospodárnost: výdaje musí být nezbytné pro realizaci sub-projektu, vyhovující 
zásadám zdravého finančního řízení, především efektivnosti (získané hodnoty musí odpovídat 
vynaloženým finančním prostředkům) a hospodárnosti; 

• transparentnost: výdaje musí být skutečně vynaložené (uhrazené) ze strany příjemce podpory a 
doložené účetními doklady nebo jinými průkaznými účetními záznamy v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI  

2.1. Zpracování žádosti a jejích příloh 

Žádost musí být zpracovaná na standardním formuláři Žádosti včetně stanovených příloh, uvedených 
v následující kapitole. Veškeré formuláře žádosti a příloh jsou k dispozici v elektronickém formátu na 
internetových stránkách Zprostředkovatele a Sekretariátu (http://www.kr-vysocina.cz., 
http://www.rrav.cz). Formáty standardních formulářů se nesmí měnit ani upravovat.  
Při vyplňování žádosti postupuje žadatel podle Pokynů pro vyplnění žádosti o podporu (Příloha 1). 
Rukou psané žádosti nebudou přijaty. 

Žádost o sub-projekt musí odpovídat prioritě vyhlášené v dané výzvě a musí odpovídat příslušné 
regionální či sektorové strategii.  

 

Dříve než začnete zpracovávat žádost a její přílohy, prostudujte důkladně Postupy pro žadatele 
včetně příloh. Při zpracování žádosti věnujte pozornost zejména následujícím skutečnostem: 

 

⇒ Ujistěte se, že jako žadatel splňujete veškerá kritéria oprávněnosti žadatele.  

⇒ Informace zpracujete stručně a výstižně, vyhněte se příliš specializované terminologii.  

⇒ Ujistěte se, že v žádosti jasně sdělujete, co chcete udělat, proč to chcete udělat, a kdy a jak to 
uděláte.  
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⇒ Zdůvodněte oprávněnost Vašeho návrhu a poptávku po výstupech a výsledcích Vašeho sub-
projektu; doložte, jakým způsobem Váš sub-projekt na tuto poptávku reaguje.  

⇒ Při sestavování rozpočtu vycházejte z rozpočtu a nabídek zpracovaných pro obdobné projekty 
tak, abyste byli schopni zdůvodnit uváděné nákladové položky a obhájit jejich výši.  

⇒ Veškeré finanční částky musí být zaokrouhleny na celá čísla a uváděny v eurech, přičemž tisíce 
a milióny musí být odděleny mezerou, např.: 1 234 (jeden tisíc dvě stě třicet čtyři) 1 234 567 
(jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc pět set šedesát sedm).  

⇒ Zkontrolujte, že jste při vyplňování žádosti na nic nezapomněli (viz kontrolní seznam na konci 
této kapitoly), že uváděné informace jsou pravdivé a že je uveden zdroj informací.  

2.2. Zpracování příloh 

Při zpracování kompletní žádosti předloží žadatel povinně přílohy v závislosti na prioritě, pro niž je 
sub-projekt předkládán, charakteru sub-projektu a typu žadatele. Seznam všech předkládaných příloh 
uvede žadatel v příslušné části Žádosti. Jedná se o následující přílohy: 

 
P 1 Doklad o právní subjektivitě žadatele Vždy. 

Financování:  

P2a: Rozpočet 
Pokud nestačí prostor vyhrazený v části 5.2. 
žádosti, tj. např. v případě doby realizace 
> 5 let. 

P2b: Finanční zdroje Pokud nestačí prostor vyhrazený v části 5.3. 
žádosti.  

P 2 

P2c: Prohlášení o spolufinancování Vždy, spolu s dalšími doklady dle typu 
žadatele.  

Zjednodušená studie proveditelnosti Investiční sub-projekty 

P3a: Finanční analýza Investiční sub-projekty, součástí studie 
proveditelnosti  

P3b: Ekonomická analýza Investiční sub-projekty, součástí studie 
proveditelnosti 

P 3 

P3c: Matice analýzy rizik Vždy. U investičních sub-projektů je 
součástí studie proveditelnosti. V ostatních 
případech je samostatnou přílohou. 

P 4 Logický rámec Vždy.  

P 5 Prohlášení o partnerství Pokud je relevantní. 

P 6  Geografie (mapa) Pokud je relevantní. 

P 7 Povolení 
 

Pokud je relevantní a v souladu s platnou 
legislativou. Nezahrnují se povolení 
související se stavebními projekty – 
součástí P 13. 
Přikládáte-li více povolení, označte je jako 
přílohy P7a, P7b atd. a uveďte jejich 
seznam. 

P 8 Plán publicity samostatně, pokud nestačí prostor 
vyhrazený v části 7 žádosti. 

P 9 Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce Pokud je relevantní. 

Seznam dalších příloh:   
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P 10 Čestné prohlášení žadatele Vždy.  

P 11 Podklady pro posouzení finančního zdraví 
žadatele 

Pokud je relevantní – dle typu žadatele.  

P 12 
Doklady o posouzení vlivu sub-projektu na 
životní prostředí EIA 

Pokud je relevantní a v souladu  
s platnou legislativou 

P 13 Doklady ke stavebnímu sub-projektu Pokud je relevantní a v souladu s platnou 
legislativou. 

 
Jakékoli další přílohy, které samostatně k žádosti 
přikládáte, označte P14 a dále a v žádosti uveďte 
jejich úplný seznam. 

 

V případě potřeby mohou být stanoveny další přílohy.  

Podrobný popis náležitostí předepsaných příloh je uveden v Příloze 2 těchto Postupů. Jestliže žadatel 
nemůže předložit jakoukoliv přílohu nebo podpůrný dokument, musí být místo této přílohy přiloženo 
k žádosti jasné a jednoznačné vysvětlení. 

 

2.3. Kontrolní seznam 

Před předložením žádosti Sekretariátu si zaškrtnutím příslušného políčka ověřte, zda všechny níže 
uvedené požadavky jsou splněny: 

 

  Žádost je vyplněna na předepsaném formuláři. 

  Žádost je předkládána v jednom podepsaném originále a dvou kopiích. 

  Tištěná verze žádosti je řádně podepsána a datována. 

 V případě kompletní žádosti jsou přiloženy všechny předepsané přílohy, řádně 
očíslované, ve 3 paré (1 paré je originál nebo úředně ověřená kopie a 2. a 3. paré jsou 
prosté kopie). 

  Kromě tištěné verze je připojena 1x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti. 

 Elektronická verze obsahuje také všechny přílohy, které jsou povinně zpracovávány 
v předepsaném elektronickém formátu. 

  Elektronická a tištěná verze žádosti jsou shodné. 

  Finanční údaje jsou uvedeny v Kč a zaokrouhleny na celá čísla. 

  Veškeré tabulky obsahující finanční a číselné údaje jsou správné. 

 

 

2.4. Místo a způsob předložení žádosti 

Žádost o sub-projekt musí být podána žadatelem případně zástupcem žadatele osobně na Sekretariát – 
Regionální rozvojovou agenturu Vysočina, Křížová 2, 586 01 Jihlava.   

Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem oprávněného 
zástupce, příp. i s razítkem žadatele přes spoj).  

Na obálce musí být uvedeny následující údaje: 

• NEOTVÍRAT před hodnocením nabídky; 

• adresa Sekretariátu; 

• název programu: “KULTURNÍ DĚDICTVÍ VYSOČINY“; 

• číslo výzvy; 
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• úplný název žadatele; 

• název sub-projektu. 

Před převzetím a registrací žádosti zkontrolují pracovníci Sekretariátu, zda jsou na obálce uvedeny 
všechny výše požadované údaje. Pokud tomu tak není, žadatel, resp. zástupce žadatele, který žádost 
osobně doručil, je požádán pověřeným pracovníkem o doplnění na místě.  

Pokud je obálka s žádostí v pořádku, vystavuje pracovník Sekretariátu potvrzení o přijetí žádosti 
s uvedením jména (názvu) žadatele, názvu sub-projektu, data a času převzetí.  

Obálka s žádostí musí obsahovat: 

• tištěnou verzi žádosti (výtisk elektronické žádosti – formát A4 jednostranně, spojené listy) 
v 1 originále s podpisem oprávněného zástupce žadatele a ve 2 kopiích; 

• 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti, včetně příloh; 

• řádně očíslované přílohy podle seznamu příloh, uvedeného v žádosti; 

• přílohy jsou předkládány ve 3 paré, z nichž jedno je originál nebo úředně ověřená kopie a další 
dvě jsou prosté kopie. Pokud má příloha více stran, musí být nerozebíratelně spojené. V případě 
zpracovávaných příloh (studie proveditelnosti, logický rámec apod.) bude za originál 
považována příloha s podpisem, příp. i razítkem zpracovatele či předkladatele. 

2.5. Termín pro předložení žádosti 

Žádosti mohou být předkládány v pracovní dny od 9 do 15 hod. po celou dobu od vyhlášení kola výzvy 
až do doporučeného konečného termínu pro předkládání žádostí, který bude oznámen při vyhlášení 
výzvy. 

2.6. Poskytování informací 

V období mezi vyhlášením výzvy a konečným doporučeným termínem pro předkládání žádostí o 
podporu mohou potenciální žadatelé klást dotazy a konzultovat postupy, které by jim pomohly správně 
zpracovat žádost a její přílohy. S dotazy a žádostmi o konzultace se mohou žadatelé obracet na 
Sekretariát, kam bude následně žádost předložena. 

 

Sekretariát může poskytovat veškeré informace o podmínkách výzvy, ale nesmí žádost zpracovávat ani 
pomáhat s vyplňováním žádostí, neboť by se jednalo o zvýhodňování některých příjemců. 

 
Písemné dotazy bude možné zasílat pouze e-mailem s jasným označením, že se jedná o “Program“  a 
s uvedením tazatele. Žadatel může klást písemné dotazy až do 7. kalendářního dne před doporučeným 
termínem pro předkládání sub-projektů, vzhledem k zasedání Hodnotící komise.  

Na Sekretariátu budou rovněž poskytovány bezplatné konzultace (osobní i telefonické) po celou dobu 
přípravy návrhů žádostí sub-projektů, a to ode dne vyhlášení kola výzvy až do 7. kalendářního dne před 
doporučeným termínem k podání žádostí.  

Přehled odpovědí na často kladené otázky bude zveřejněn na internetových stránkách Sekretariátu 
(http://www.rrav.cz ) a bude pravidelně aktualizován. 
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3. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ  

3.1. Postup při posouzení a hodnocení žádostí 

Proces hodnocení a výběru žádostí začíná doručením Žádosti o podporu na Sekretariát, a končí 
rozhodnutím RŘV o udělení grantu schváleným žadatelům. Výdaje na sub-projekt jsou oprávněné ode 
dne odevzdání Žádosti o podporu na Sekretariát do ukončení sub-projektu. Při odevzdání Žádosti obdrží 
žadatel písemné potvrzení o převzetí Žádosti Sekretariátem. 

Po odevzdání žádostí přistoupí Sekretariát k otevírání obálek. Předložené Žádosti budou nejprve 
posouzeny Sekretariátem z hlediska splnění formálních náležitostí (v případě neúplnosti žádosti vyzve 
žadatele o doplnění) a kritérií oprávněnosti, a to na základě stanovených kritérií pro posouzení žádosti 
(Příloha 7). Toto posouzení bude provedeno do 14 kalendářních dnů od odevzdání žádostí.  

Po ukončení konečného termínu a kontrole formálních náležitostí předá následně Sekretariát žádosti, 
které splnily formální náležitosti i kritéria oprávněnosti, odborným hodnotitelům, kteří provedou 
hodnocení kvality v termínu dalších 14 kalendářních dnů. Výsledné hodnocení předložených žádostí 
tak bude provedeno do 1 měsíce od konečného termínu pro předkládání žádostí. Závěrem Hodnotící 
komise zpracuje Zprávu o výsledcích hodnocení, kterou společně s doporučenými žádostmi 
o poskytnutí grantu předají RŘV. 

Účelem hodnocení všech návrhů sub-projektů je prověřit zejména relevanci, účinnost, efektivnost a 
přínosy pro danou oblast, hospodárnost a udržitelnost dosažených výsledků, včetně způsobu zajištění 
vlastní implementace (organizační, technické a administrativní předpoklady žadatele, jeho schopnosti a 
kapacity nezbytné pro řádnou administraci sub-projektu). Příjemce grantu z „Programu“  má povinnost 
zajistit udržitelnost výsledků sub-projektu po jeho ukončení, a to po dobu min. 10 let, viz Pravidla a 
Postupy pro implementaci „Programu“ . 

Při hodnocení bude věnována zvýšená pozornost reálnosti finančních plánů a zárukám jejich dodržení 
po dobu trvání jednotlivých akcí.   

Všechny návrhy žádostí budou posuzovány a hodnoceny Sekretariátem a odbornými hodnotiteli podle 
dále uvedeného postupu a na základě kritérií uvedených v Příloze 7.  
 

3.2. Základní principy hodnocení  

A. Posouzení formálních náležitostí žádostí  
U sub-projektů Sekretariát ověří podle kontrolního seznamu (Příloha 7), zda žádost splňuje všechna 
kritéria pro splnění formálních náležitostí. 

V případě zjištěných nedostatků uvědomí Sekretariát o této skutečnosti žadatele neprodleně e-mailem a 
telefonicky. Žadatel má možnost ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o nesplnění formálních 
náležitostí písemně informován, tyto nedostatky odstranit. U žádosti splňující formální náležitosti je 
následně posuzována oprávněnost žadatele.  

 

B. Posouzení oprávněnosti žádostí  
Sekretariát posoudí každou žádost z hlediska splnění požadavků na oprávněnost (viz kritéria 
oprávněnosti uvedená v Příloze 7). Pokud sub-projekt nevyhoví i jen jednomu kritériu oprávněnosti, 
bude z dalšího hodnocení vyřazen.  
Výjimku tvoří pouze úprava rozpočtu (chybná struktura rozpočtu, chybně definované oprávněné 
nákladové položky), kdy žadateli může být umožněna náprava ve lhůtě 3 pracovních dnů.  

 

C. Hodnocení kvality žádostí  
Žádosti, které splnily požadované formální náležitosti a vyhověly plně kritériím oprávněnosti, předá 
Sekretariát příslušným hodnotitelům k provedení hodnocení kvality projektového návrhu. Hodnocení 
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každého návrhu sub-projektu bude provedeno nezávisle minimálně 2 hodnotiteli podle kritérií 
uvedených v Příloze 7. 

Výsledné bodové hodnocení je matematickým průměrem celkových bodových hodnocení hodnotitelů. 
Nejvyšší počet bodů určuje nejlepší žádost a celkové pořadí posouzených žádostí.  

Pro celkové bodové hodnocení je rozhodující souhrnný výsledek hodnocení kvality sub-projektu: 

� u části I. – Schopnost a připravenost žadatele sub-projekt realizovat – musí být alespoň 11 
bodů. Pokud je výsledek 10 a méně bodů, je sub-projekt z  dalšího hodnocení vyřazen. 

� u části II. – Význam (relevance) sub-projektu – musí být alespoň 23 bodů. Pokud je výsledek 
22 a méně bodů, je návrh z dalšího hodnocení vyřazen. 

Hodnocení sub-projektu z hlediska horizontálních kritérií není předmětem bodového hodnocení. 
Každý sub-projekt musí být ve svých dopadech k naplňování těchto politik alespoň „neutrální“.  

Pouze v případě, že sub-projekty budou mít shodný počet bodů, bude konečné rozhodnutí provedeno na 
základě provedeného hodnocení horizontálních kritérií. Sub-projekt, který bude hodnocen lépe, získá 
vyšší umístění v pořadí sub-projektů.  

V případě, že i výsledek hodnocení horizontálních kritérií bude pro oba sub-projekty se shodným 
počtem bodů stejný, komise o pořadí sub-projektů rozhodne většinou hlasů. 

 

4. ROZHODNUTÍ O UD ĚLENÍ  GRANTU  

RŘV rozhodne o poskytnutí/neposkytnutí grantu na předložený návrh sub-projektu. Toto rozhodnutí o 
udělení/neudělení grantu je konečné.  
Žadatelé budou Sekretariátem o rozhodnutí RŘV o udělení/neudělení grantu neprodleně písemně 
informováni. V případě udělení grantu budou také informováni o dalším postupu vedoucím k uvolnění 
finančních prostředků. Po rozhodnutí RŘV udělit podporu bude Zprostředkovatelem žadateli navržena 
smlouva o financování sub-projektu. Ve smlouvě budou stanoveny podmínky čerpání finančních 
prostředků, způsob a termín závěrečného vyúčtování, sankce za nedodržení parametrů sub-projektu a za 
neoprávněné využití finančních prostředků.  

Podpora bude příjemci podpory poskytnuta formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet 
příjemce po ukončení realizace sub-projektu. Podmínkou převodu finančních prostředků na účet 
příjemce je předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu. 

Pokud nebude bez závažného důvodu podepsána smlouva o financování se žadatelem do 30 dnů od 
jejího obdržení, ztrácí žadatel automaticky nárok na poskytnutí finančního příspěvku. 

Finanční příspěvek nemůže být v průběhu realizace převeden na jiný subjekt. 

Souběh podpory z „Programu“  s dotacemi z dotačního titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se 
vylučuje. 

Výsledky realizace sub-projektu financovaného z „Programu“ budou opatřeny logem FM EHP/Norska 
a Zprostředkovatele. 
 

Upraveny budou především následující podmínky implementace: 

 

• Konečná výše poskytnutého grantu 

Maximální výše grantu je stanovena ve smlouvě o financování. Tato částka vychází z rozpočtu sub-
projektu, který je pouze odhadem skutečných oprávněných výdajů sub-projektu. Celková dosažená 
skutečná výše podpory je určena závěrečným vyúčtováním po skončení sub-projektu. 

 

• Dodatky ke smlouvě o financování sub-projektu a změny v rámci rozpočtu 
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Všechny závažné změny dohody musí být stanoveny v písemném dodatku k původní smlouvě o 
financování.  Změny neovlivňující vlastní sub-projekt (změny adresy, bankovního účtu apod.) mohou 
být Sekretariátu pouze oznámeny (písemnou formou). 

 

 

• Změny v rámci rozpočtu 

Rozpočtové položky se mohou proti původním změnit za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 

1) změna nemá vliv na základní účel sub-projektu,  

2) finanční dopad je omezen na přesun uvnitř jedné rozpočtové položky anebo přesun mezi 
jednotlivými kapitolami rozpočtu není větší než 15% původní částky uvedené v rozpočtové kapitole. 

V takovém případě může příjemce podpory provést změnu a musí bez odkladu informovat Sekretariát. 

Ve všech ostatních případech musí být předem podána písemná žádost Sekretariátu a bude se vyžadovat 
souhlas Regionálního řídícího výboru. V každém případě však musí být formou písemného dodatku 
změněna smlouva o financování. 

 

• Způsob předkládání zpráv o realizaci sub-projektu 

Příjemce podpory bude předkládat průběžné zprávy o realizaci způsobem stanoveným ve smlouvě o 
financování. Příjemce podpory je povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace sub-projektu

5
 

Sekretariátu Závěrečnou zprávu o ukončení sub-projektu v tištěné a elektronické verzi. Jedná se o 
krátkou zprávu, ve které by měl být žadatelem zmíněn průběh sub-projektu a dále výsledky sub-
projektu. Rozsah a členění zprávy stanoví Sekretariát. Tato zpráva bude obsahovat: 

- popis realizace sub-projektu, 

- srovnání plánovaných cílů a konečných výsledků sub-projektu, 

- popis, jakým způsobem byla propagována skutečnost spolufinancování sub-projektu FM 
EHP/Norska, 

- hodnocení aktuálního dopadu akce 

Součástí této Zprávy je dále vyúčtování sub-projektu a žádost o platbu. Spolu se Zprávou tedy příjemce 
předloží i kopie faktur a doklady o platbě (výpis z bankovního konta)

6
 a přehled vyúčtování (výdaje a 

příjmy). Formuláře Zpráv budou k dispozici na webových stránkách Sekretariátu. 
 

• Provádění plateb – refundace oprávněných výdajů  

Systém financování a finančních toků mezi Zprostředkovatelem a příjemcem podpory bude stanoven na 
základě smlouvy o financování sub-projektu. Pro realizaci schválených sub-projektů se zálohové platby 
neposkytují, příjemce podpory realizuje sub-projekt plně ze svých zdrojů. Konečné vyúčtování bude 
vypořádáno na základě Závěrečné zprávy o ukončení sub-projektu předložené příjemcem podpory 
(včetně vyúčtování) Sekretariátu a jejího schválení příslušným orgánem Zprostředkovatele. Zpětné 
proplácení oprávněných výdajů sub-projektu z přidělené podpory se po schválení realizuje ve 
čtvrtletních intervalech. 
 

• Účetnictví sub-projektu 
Při realizaci schváleného sub-projektu je účetní jednotka povinna veškeré účetní případy týkající se 
předmětného sub-projektu v účetnictví účetní jednotky účtovat pomocí syntetických, resp. analytických 
účtů tak, aby bylo možno schválený sub-projekt a jeho realizaci v účetnictví sledovat podle požadavků 

                                                      
5
 ukončením projektu se rozumí úspěšné podání žádosti o platbu na projekt 

6
 Příjemce podpory je povinen vést odděleně v rámci svého vlastního účetnictví nebo zcela samostatně přesné a pravidelné 

záznamy a účty týkající se realizace projektu na základě systému podvojného účetnictví. Tento oddělený systém musí být 
realizován v souladu s postupy běžnými v odborné praxi.   
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Zprostředkovatele. Příjemce podpory musí archivovat tyto záznamy po dobu deseti let po skončení 
programu. 
 

• Publicita 
Povinné je zajištění dostatečné publicity sub-projektu a jeho aktivit v souladu s Postupy pro zajištění 
publicity (ke stažení na www.kr-vysocina.cz, www.rrav.cz), které platí pro granty poskytnuté z FM 
EHP/Norska. 
 

• Neplnění podmínek implementace 
V případě, že příjemce podpory závažným způsobem poruší stanovené podmínky realizace  
sub-projektu, má Zprostředkovatel právo odebrat podporu. 

V případě, že příjemce podpory neplní podmínky smlouvy o financování, může být podpora snížena, 
případně může být požadováno plné nebo částečné vrácení již vyplacených částek.  
 

•  Realizační smlouvy   

Tam, kde si realizace sub-projektu vyžaduje, aby příjemce podpory uzavřel smlouvu o zadání veřejné 
zakázky, musí přidělit zakázku subjektu, který nabízí nejlepší hodnotu za vynaložené finanční 
prostředky, tedy nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, ve shodě se zásadou transparentnosti a rovného 
zacházení s potenciálními uchazeči, přičemž je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo ke střetu 
zájmů.  

Příjemce podpory je odpovědný za průběh celé výběrové procedury.  Výběr subdodavatele na realizaci 
části nebo celého sub-projektu musí probíhat podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

Výdaje sub-projektu, které nebudou realizovány v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb. 
nebudou považovány za oprávněný výdaj projektu. 

Smlouvu o financování sub-projektu s úspěšným žadatelem (příjemcem podpory) 
uzavírá Zprostředkovatel. 
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V. SEZNAM PŘÍLOH  

 
PŘÍLOHY K  POSTUPŮM PRO ŽADATELE  

1. Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu 

2. Pokyny pro zpracování příloh 

3. Prioritní oblasti FM EHP/Norska 

4. Oprávnění žadatelé – seznam souvisejících předpisů 

5. Souhrnná informace o oprávněných/neoprávněných nákladech Programu  

6. Metodika pro zpracování zjednodušené studie proveditelnosti 

7. Kritéria pro hodnocení předložených žádostí 

8. Formulář Žádosti 

9. Přílohy k Žádosti – formuláře 

 
 

 


