Doporučení pro příjemce v rámci Integrovaného operačního programu –
Možnost konzultace a kontroly dokladů v průběhu realizace projektu
S ohledem na urychlení administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv (ŽoP a MZ) nabízí
Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s pobočkami Centra pro regionální rozvoj (administrátorem
oblastí intervence IOP 2.1 a 3.4) průběžnou kontrolu dokladů, které jsou požadovány při předkládání
ŽoP a MZ, případně jsou vyžadovány dodatečně. Příjemci tak mají možnost sjednat si konzultace a
nechat si tyto doklady zkontrolovat ještě před jejich odevzdáním s ŽoP a MZ.
Veškeré doklady jsou kontrolovány již během monitorovacího období, a pokud se v nich vyskytnou
nedostatky, máte dostatek času tyto chyby opravit a k žádosti o platbu tak přiložit doklady bez
formálních či věcných chyb. Nejen, že se tak vyhnete dodatečným opravám, které musíte stihnout
zpravidla do 10 pracovních dnů, ale především nebude muset být zastavena administrace žádosti o
platbu, což prakticky znamená posun v proplácení prostředků, a Vy tak své peníze obdržíte bez
zbytečných prodlev.
Pracovníci CRR Vám pomohou zkontrolovat např.:
- způsobilost výdajů,
- označení faktur,
- soupisky výdajů,
- pracovní výkazy,
- podklady pro výběrová řízení – oznámení, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek či smlouvu
s vítězným uchazečem (tedy kompletní dokumentaci VŘ od zahájení po uzavřenou smlouvu –
zde na sebe řada dokumentů navazuje).
Neváhejte se proto kdykoliv obrátit na níže uvedené kontakty, kde si dohodnete osobní schůzku a
zkonzultujete své podklady.
Pro celkové urychlení máme pro Vás ještě několik dalších doporučení:
- od začátku zapojte všechny subjekty, které doklady zpracovávají (vedení města/úřadu, účetní,
manažera projektu a další),
- soupisku výdajů vyplňujte průběžně, taktéž složku kopií dokladů,
- během realizace si sjednejte osobní konzultaci s pracovníky CRR tak, abyste na konci každého
monitorovacího období jen shrnuli již vyrobené kopie dokladů a další připravené dokumenty,
- průběžně konzultujte aktivity projektu,
- kompletní dokumentaci výběrových řízení předkládejte ke kontrole ihned, jakmile je výběrové
řízení ukončeno, nikoliv až s ŽoP a MZ.
Předmětem konzultací na pobočkách CRR není soulad s technologickými parametry výzev či
posouzení zvoleného technického řešení. Pobočka CRR technický dotaz pouze převezme a předá
expertovi OSF, který jej zodpoví.
Kontakty pro sjednání konzultace:

Centrum pro regionální rozvoj ČR (IOP oblast podpory 2.1 a 3.4)
http://www.crr.cz/cs/o-nas/kontakty/#pobocky

Odbor strukturálních fondů MV ČR
Zprostředkující subjekt pro IOP

