
 
 

Kontrola podmínek poskytnutí podpory na základě změny 

přístupu k monitoringu příjmů v OPŽP 2007 - 2013  po 

31. 12. 2016 

Řídicí orgán rozhodl na základě Metodického doporučení k uzavírání programového období 2007 – 2013 

vydaného v červnu 2016 o zmírnění podmínek monitoringu příjmů. 

Od 1. 1. 2017 se u projektů, které se nacházejí v době udržitelnosti a mají povinnost každoročně 

zpracovávat provozní monitorovací zprávu, již nebudou provádět odpočty nových anebo dodatečně 

vytvořených příjmů a nebude jim krácena výše podpory. Povinnost vykazovat všechny příjmy 

v monitorovacích zprávách zůstává nadále v platnosti. 

Tento přístup neplatí pro fázované projekty, jejichž monitoring bude administrován v souladu s postupy 

pro OPŽP 2014 – 2020. 

Tímto Vás žádáme o kontrolu podmínek poskytnutí podpory (Příloha č. 1 Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace). Níže uvádíme několik znění těchto podmínek, u kterých je vždy napsáno,  

zda je nutné podmínky měnit či nikoliv. 

Pokud však žádné nové anebo dodatečně zjištěné příjmy neočekáváte, nemusíte mít jakékoliv 

obavy, v tomto případě není nutné podmínky poskytnutí podpory měnit, a to v jakémkoliv znění. 

 Znění číslo 1: 

  

- Pokud se Vaše podmínky shodují s tímto znění podmínek, NENÍ NUTNÉ podmínky měnit. 

 

 Znění číslo 2: 



 

- Pokud se Vaše podmínky shodují s tímto znění podmínek, NENÍ NUTNÉ podmínky měnit. 

 Znění číslo 3: 

V textu Přílohy č. 1 chybí jakékoliv ustanovení o jiných příjmech projektu, případně je obsaženo 

pouze ustanovení: 

- Pokud se Vaše podmínky shodují s tímto znění podmínek, NENÍ NUTNÉ podmínky měnit. 

  

 Znění číslo 4: 

- Pokud se Vaše podmínky shodují se zněním podmínek č. 4, nebo jste zde nalezli jinou výše 

neuvedenou formulaci a zároveň u Vašeho projektu vzniknou nové příjmy, upozorněte na tuto 

skutečnost svého projektového manažera a to nejpozději při podání následující plánované 

průběžné provozní monitorovací zprávy (PPMZ) v roce 2019. Pokud z Vaší informace vyplyne, že 

jsou projektem generovány nové/nadbytečné příjmy, bude potřeba změny podmínek Fondem 

posouzena v rámci hodnocení monitoringu projektu a jako příjemce podpory OPŽP 2007-13 

budete informován o dalším postupu. 


