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FOND MALÝCH PROJEKTŮ 
Rakousko – Česká republika

Seminář pro úspěšné žadatele FMP I
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Obsah semináře

• Základní dokumenty FMP a programu Interreg V-A Rakousko-ČR

• Výběrová řízení ve FMP

• Kontroly malých projektů

• Změny v projektu

• Pravidla publicity

• Dokladování projektu
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Základní dokumenty programu Interreg V-A Rakousko-ČR

• Společná pravidla způsobilosti:
https://www.at-cz.eu/data//download/cz/program/AT-
CZ_Eligibility_Rules_CZ_Verze_3_180626.pdf

• Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce at-cz:
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky

• Publicita programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika:
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/publicita

https://www.at-cz.eu/data/download/cz/program/AT-CZ_Eligibility_Rules_CZ_Verze_3_180626.pdf
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky
http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/publicita
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Základní dokumenty FMP

http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/

→Směrnice pro žadatele

→Předložení žádosti

→Výběrová řízení

→Publicita

→Formuláře k předložení vyúčtování projektu

http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/
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Výběrová řízení

• Nutno postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

• A v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020:
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d8292a7-feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MP-zakazky-v4.pdf?ext=.pdf

• Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům 
musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

• Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v tomto MP zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná 
hodnota je nižší než  400 000,- Kč bez DPH.

• Pokud je v rámci malého projektu realizováno VŘ pro zakázku předpokládané hodnoty 400.000 Kč bez DPH a výše, 
je žadatel povinen dokumentaci VŘ předložit správci FMP ke kontrole.

• Pokud je předpokládaná hodnota zakázky nižší než 400.000 Kč bez DPH, ale žadatel má interní směrnici nařizující 
VŘ, pak dokumentace takového VŘ kontrole správce FMP nepodléhá.

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7d8292a7-feac-4d2a-ba79-8232a14e614f/MP-zakazky-v4.pdf?ext=.pdf
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Zásady postupu zadavatele

• Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 
Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 

• Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo 
v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií 
uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k 
zadávané zakázce. 

• Zadavatel kdykoli v průběhu výběrového řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření k 
nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu ustanoveními tohoto MP. Opatřením k 
nápravě se pro účely tohoto MP rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí 
postup, který je v rozporu s tímto MP. 



7

Střet zájmů 

• Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zadavatel si vyžádá písemné 
čestné prohlášení všech osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, že nejsou ve střetu 
zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k 
nápravě.

• Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které:
a) se podílejí na průběhu výběrového řízení

b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich 
nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením.

• Zájmem osob se pro účely tohoto metodického pokynu rozumí zájem získat osobní 
výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.
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Časté chyby ve výběru dodavatele

• Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 
Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. – Již od plánování rozpočtu nutno postupovat hospodárně. Při hodnocení 
kvality projektové žádostí je zkoumána přiměřenost nákladů k uvedeným aktivitám.

• Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. – Žadatel a partner si 
nemohou vzájemně vystavovat faktury. Služby je nutné zajistit jinak nebo bezplatně 
(partner pak realizací projektu získá něco jiného – zkušenosti, kontakty, společně vydané 
publikace, které hradí žadatel apod.)

• Cestovné partnera nelze řešit z rozpočtu žadatele, neboť je vázáno na pracovní 
smlouvu. Jediná možnost je naplánovat tento výdaj jako externí službu – tedy pronájem 
auta apod.
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Kontroly malého projektu

• Kontroly na místě realizace projektu /projektové aktivity

→ Žadatel je povinen příslušnému Správci FMP oznamovat všechny termíny klíčových akcí uvedených v žádosti, 
která je přílohou smlouvy, z důvodu možné kontroly na místě realizace. Toto oznámení musí být zasláno Správci 
písemně (stačí e-mail) a to nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním akce.

• Kontrola vedení účetnictví a administrace projektu

→ U projektů, kde se vyskytnou problémy během realizace.

• Kontrola Závěrečné zprávy a vyúčtování

→ Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je potřeba odevzdat  správci FMP do data „konec projektu“ uvedeného ve 
Smlouvě o financování.

• Kontroly ex post

→ Kontrola dokumentace projektu je možná i po celou dobu udržitelnosti tj. 5 let po vyplacení dotace EFRR na účet 
žadatele.
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Změny v projektu

• Jakékoli změny je nutné neprodleně a předem hlásit správci FMP

• Žádost o změnu se předkládá písemně s podpisem statutárního zástupce

Změny v projektu se dělí na tzv. PODSTATNÉ a NEPODSTATNÉ změny.

Žádost o nepodstatné změny je nutné nahlásit správci FMP nejpozději 20 kalendářních dnů před koncem 
realizace projektu s výjimkou změny termínu konání akce, kterou je nutno hlásit nejpozději 14 kalendářních 
dní před jejím konáním .

Žádost o podstatné změny podléhají schválení RMV a je nutné je nahlásit správci FMP nejpozději 50 
kalendářních dnů před koncem realizace projektu.

V případě neschválení změny RMV budou uznatelnými výdaji jen ty, které odpovídají Smlouvě o 
financování.
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Příklady nepodstatných změn v projektu

• Změna statutárního zástupce

• Změna kontaktní osoby

• Změna názvu nebo sídla žadatele / partnera

• Změna bankovního účtu

• Změna termínu / místa konání projektové aktivity

• Prodloužení doby realizace projektu v rámci max. 15 měsíců 

• Změna v rozpočtu do 15% mezi kapitolami rozpočtu

• Speciální případ - Změna rozložení nákladů v rámci jedné kapitoly rozpočtu

- o změně v rozložení položek v rámci jedné kapitoly rozpočtu není nutné informovat  
správce FMP  předem, ale musí být doloženy spolu se závěrečným vyúčtováním projektu. 
Pokud změny jednotlivých položek přesáhnou 25%, Správce si vyžádá jejich zdůvodnění.
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Příklady podstatných změn podléhajících schválení RMV

• Změna nebo rozšíření aktivit projektu

• Vznik nové položky v rozpočtu

• Navýšení celkových způsobilých výdajů projektu

• Změny mezi rozpočtovými kapitolami o více než 15 % celkových způsobilých nákladů 
(paušální náklady vždy musí zůstat původní dle Smlouvy o financování)

V případě neschválení změny RMV budou uznatelnými výdaji pouze ty, které odpovídají 
Smlouvě o financování.
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Změny v rozpočtu malého projektu - přehled

PŘÍMÉ VÝDAJE:

1) Výdaje na dopravu a ubytování

2) Výdaje na externí odborné poradenství a služby

→ Externí poradci a konzultace (přednášející, účinkující apod.)

→ Občerstvení

→ Pronájem prostor a vybavení

→ Překlady a tlumočení, pronájem tlumočnické techniky

→ Ubytování – pro účastníky projektových aktivit

→ Přepravné - pro účastníky projektových aktivit (pronájem autobusu nebo skupinové jízdné)

→ Grafické práce

→ Tiskové práce

→ Inzerce, propagace

→ Jiné např. vstupné apod.

3) Výdaje na vybavení (max. 1500 EUR)

PAUŠÁL – max.20% přímých výdajů personál
15% personál. výdajů na kancelářské a administrativní výdaje 
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Pravidla publicity

Povinnost příjemce zajistit podpořenému projektu dostatečnou publicitu je zakotvena v:

o Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 (čl. 2.2 Přílohy XII)

o Nařízení Komise (EU) č. 821/2014 (čl. 3 – 5 a Příloha II)

o Příručce pro žadatele (část 3.6) a Příručce pro příjemce (část 5) INTERREG V-A AT-CZ 
(www.at-cz.eu)

o Brand Desing Manual (www.at-cz.eu)

o Směrnice pro žadatele FMP Smlouva o financování (§ 10 Informační a publikační 
činnosti)

o Web FMP na stránkách RRAJM:
https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/ - Publicita

https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/
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Logo Programu a odkaz na EFRR

• Žadatel je povinen uvádět kompletní logo Programu na všech informačních a propagačních materiálech

• Veškeré texty v logu musí být dobře čitelné

• Loga musí být umístěna na bílém pozadí a na 1. straně dokumentu či publikace

• Chce-li žadatel na materiálu uvést další loga, je nutné doplnit i logo EU 

• Symbol EU (tj. vlajka) musí být min. stejně velký jako ostatní použitá loga

• Logo bez odkazu EFRR lze jen u malých propagačních předmětů 

• Monochromatickou variantu lze použít pouze v odůvodněných případech
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Publicita
Internetové stránky žadatele:

o informace o projektu včetně jeho cílů a plánovaných výsledků, zdůraznění podpory programu

o má-li žadatel fb či jiné soc.sítě, je potřeba  informovat o projektu s dodržením publicity i zde

o logo programu / vlajka EU musí být vždy barevné, viditelné na webové stránce, kde se o projektu píše

Tzv. „živé akce“ jako konference, semináře, exkurze, kulturní  a sportovní akce apod.:

o nezbytné vyvěsit vlajku EU a umístit ceduli A3 s informacemi o projektu v místě konání akce

o publicita na pozvánkách, programu, plakátech, letácích, prezentacích, prezenčních listinách apod.

Vzor prezenční listiny i cedule A4 - https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/

Zásady publicity v dalších případech (tiskové výstupy, propagační a dárkové předměty, vybavení apod.)

o titulní strana tiskoviny

o Různé předměty – vždy na bílém podkladě, na přední straně – např. oblečení (podrobněji viz Příručka pro 
žadatele programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, část 3.6)

Doporučujeme konzultaci u Správce FMP před zadáním do tisku, výroby apod.

https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni/
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Publicita

Pozor na ČB tisk:

Loga Programu i symbol EU jsou k dispozici na:
www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni

včetně vzoru prezenční listiny pro FMP a cedule A3.

Nebo na stránkách Programu:
https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/publicita

http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ke-stazeni
https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/publicita
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Nedodržení pravidel publicity

• Povinná publicita zcela chybí

• Je nekompletní

o chybí logo EU

o chybí odkaz na podporu z EFRR

o chybí logo Programu

o chybí název , registrační číslo a cíle projektu (informační tabule, desky, billboardy)

• Publicita je nepředpisová

o nedodržení grafických standardů a pravidel pro barevné provedení, umístění a velikost loga (viz 
Brand Desing Manual)

Přehled sankcí je uveden v Příručce pro příjemce, Program INTERREG V-A AT–CZ, příloha č. 10.
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Doporučení k publicitě

• Sankce za nedodržení pravidel publicity může být až 100 % výdajů na danou položku, 
proto doporučujeme vždy včasnou konzultaci u správce FMP

• Pořizujte a uchovávejte fotodokumentaci, ze které bude patrné dodržení výše 
uvedených pravidel publicity nebo s vyúčtováním projektu doložte vzorek (zejména u 
tiskovin, propagačních materiálů apod.).
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Aktuální informace o FMP v Jihomoravském kraji

• Od června 2017 - 10 kol FMP = 10 uzávěrek sběru projektových žádostí

• 112 podaných žádostí, 97 schválených projektů

• 1,5 mil. EUR  přidělených prostředků z EFRR

• V 11.kole FMP s uzávěrkou 15.2.2021 bylo předloženo 9 projektů za 
166.722 EUR z EFRR; RMV proběhne 28.4.2021

• Aktuálně na FMP v JMK zbývá  EUR 200.000 EUR (započteny jsou i 
projekty z 11.kola FMP)
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Termíny uzávěrek a RMV do konce FMP

12. uzávěrka FMP:    30. 6. 2021 ve 14:00 na RRA JM
12. RMV JM-DR-VY:  15. 9. 2021

13. uzávěrka FMP:    13. 10. 2021 ve 14:00 na RRA JM
13. RMV JM-DR-VY:  15. 12. 2021
- pokud zbyde dostatek prostředků z EFRR

Realizace malých projektů musí být ukončena do 31. 10. 2022.
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Děkuji za pozornost

Lucie Karpíšková

lucie.karpiskova@rrajm.cz

541 212 125, kl. 117
725 778 781

www.rrajm.cz

mailto:lucie.karpiskova@rrajm.cz
http://www.rrajm.cz/

