RF-01-2016-02
Návrh na změnu základních dokumentů Fondu Vysočiny
pro: jednání Rady Fondu č. 1/2016 dne 5. 1. 2016
zpracoval: D. Vichr
předkládá: V. Novotný

počet stran: 2
počet příloh: 6

Popis problému:
Materiál se týká návrhu na úpravu formuláře žádosti, šablony výzvy k překládání projektů
a metodické příručky pro garanty. Změny v těchto dokumentech jsou provedeny na základě
novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, doporučení
kontrolní skupiny kontrolního výboru v rámci kontroly grantových programů Investujme
v sociálních službách 2014 a 2015 a dále na základě připomínek, které zazněly na setkání
garantů FV dne 21. 10. 2015.
Změna ve formuláři žádosti se týká vypuštění bodu, ve kterém žadatel uváděl svojí
charakteristiku činnosti (obce již nyní neuváděly; u ostatních typů žadatelů bylo garanty
navrženo vypustit i vzhledem k tomu, že mnozí stejně popisují v rámci nejrůznějších příloh).
Dále došlo k vypuštění „názvu žadatele“ u čestných prohlášení v bodech 11, 12 a 13, čímž
dojde k omezení chybovosti žadatelů.
V šabloně výzvy byly provedeny tyto změny:
- v bodě 8) byla doplněna podmínka, že pokud bude projekt obsahovat neuznatelné
náklady, bude vyřazen z dalšího hodnocení. Dříve v těchto případech aplikována
možnost pokrácení celkových nákladů o neuznatelné a přepočítání požadované
dotace - v těchto případech však byla následně žádost obsahově a finančně
v nesouladu se smlouvou a zmatečná pro následné kontroly;
- do bodu 13 byl doplněn odkaz na vzorovou smlouvu vyvěšenou na webu;
- v bodě 14 byly „ověřené kopie“ zpřesněny na „úředně ověřené kopie“, stáří
dokumentů u právní subjektivity bylo sjednoceno na „ne starší než 90 dnů“ (nyní
z registru obyvatel a osob 90 dnů, z justice.cz 30 dnů); bylo doplněno, že obec a PO
kraje právní subjektivitu nepředkládá;
- pro dokládání požadavků dle zákona č. 250/2000 Sb. v bodě 14) byl připraven
návodný formulář pro žadatele, který bude umístěn na webu FV spolu s formulářem
žádosti a měl by tak výrazně omezit chybovost žadatelů oproti roku 2015. Tento
formulář je obsahem materiálu RF-01-2016-02, př. 6
V rámci metodické příručky pro garanty byly provedeny tyto úpravy:
- v čl. I. bod 7. – doplněn požadavek na garanty, aby v případech větších změn
u opakovaných GP přikládali k materiálu do RK výzvu i ve změnovém režimu
- čl III. body 2. a 4. a čl. IV. bod 1. – zpřesněny pokyny k evidování došlých žádostí
a jejich následné administraci
- čl. V – body 2.,3. a 23. – upraveny body týkající se průběhu zasedání ŘV (organizace
průběhu zasedání ŘV, tvorby zápisu, prezenční listiny atp.)
- čl. V. bod 22. – zrušena možnost pro žadatele v případě krácení dotace si
o pokrácenou výši dotace snížit celkové náklady projektu (v praxi využíváno jen
výjimečně) – obdobně jako u vyškrtávání neuznatelných nákladů docházelo
k následnému obsahovému a finančnímu nesouladu žádosti se smlouvou a bylo
zmatečné pro následné kontroly
- čl. VI. bod 3. – zpřesněno vzorové usnesení do orgánu kraje
- čl. VI. bod 4. – bod vypuštěn, vzhledem k tomu, že je v praxi prováděno jinak
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čl. VI. bod 7. – doplněn bod týkající se vypořádání případných námitek neúspěšných
žadatelů
čl. VII. – body 6. 8. a 11. – zpřesněny body týkající se tvorby smluv a jejich následné
administrace
čl. VIII. – body 3. a 4. – podrobněji specifikovány záležitosti vyplývající ze Směrnice
o oběhu a přezkušování účetních dokladů
čl. IX. - bod 5. – zjednodušena povinnost konzultace při obsahových změnách
projektu

Další změny v obou dokumentech jsou již spíše formálnějšího rázu (vhodnější formulace
pokynů pro žadatele nebo jejich zpřesnění).
Změny v šabloně Výzvy a metodické příručce jsou zpracovány formou změnového režimu
a jsou obsahem materiálů RF-01-2016-02, př. 4 a RF-01-2016-02, př. 5.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Fondu schválit
úpravu formuláře žádosti o poskytnutí dotace z FV, který je obsahem materiálu
RF-01-2016-02, př. 1, úpravy šablony výzvy k předkládání projektů, která je obsahem
materiálu RF-01-2016-02, př. 2, úpravu metodické příručky pro garanty, která je obsahem
materiálu RF-01-2016-03, př. 3. a podobu formuláře pro doložení náležitostí dle zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle materiálu RF-01-2016-02,
př. 6.
Dle platného Statutu FV je Rada Fondu dle čl. 9 bodu 4) oprávněna schvalovat a provádět
změny v dotčených dokumentech.
Stanoviska:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínek.
Návrh usnesení:
Rada Fondu
schvaluje
úpravu formuláře žádosti o poskytnutí dotace dle materiálu RF-01-2016-02, př. 1, šablony
výzvy k předkládání projektů dle materiálu RF-01-2016-02, př. 2, metodické příručky pro
garanty dle materiálu RF-01-2016-02, př. 3. a podobu formuláře pro doložení náležitostí dle
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle materiálu
RF-01-2016-02, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 1. 2016
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