Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 k Metodickému pokynu
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020,
který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období
2014-2020, ve věci kritérií pro kontrolu přijatelnosti.
Popis situace
Verze 3 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém
období 2014 – 2020 (dále Metodický pokyn), který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů
v programovém období 2014-2020, stanovuje, že „v případě nesplnění jednoho kritéria při
kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.“
Doplnění žádosti o podporu je umožněno pouze v případě nesplnění některého z kritérií
pro kontrolu formálních náležitostí.
V rámci probíhající aktualizace Metodického pokynu došlo na základě připomínek
ze strany řídicích orgánů k úpravě tohoto ustanovení v tom smyslu, že řídicí orgány budou moci
nechat žadatele doplnit žádost o podporu i v případě nesplnění některých kritérií pro kontrolu
přijatelnosti. Touto úpravou bude řídicím orgánům umožněno dát žadatelům více možností
k nápravě nedostatků žádosti o podporu a omezit tak počet zamítnutých žádostí o podporu.
Metodické stanovisko se vydává před provedením řádné aktualizace Metodického pokynu, aby
bylo možné vyhlásit nové výzvy s uplatněním výše popsané úpravy dříve, než bude dokončen
proces aktualizace Metodického pokynu. Uvedené ustanovení bylo předmětem připomínkového
řízení v rámci probíhající aktualizace Metodického pokynu, přičemž veškeré vznesené
připomínky k němu byly řádně vypořádány.

Metodické stanovisko
V kapitole 8.2.3.1 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí se část počínající slovy
„V případě nesplnění jednoho kritéria při kontrole přijatelnosti“ až po konec kapitoly nahrazuje
tímto textem:
„Řídicí orgán u všech kritérií pro hodnocení projektů určí, zda se jedná o napravitelné, či
nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“
musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.
V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena
pro nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více
napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, musí být žadatel vyzván
k doplnění žádosti o podporu přes MS2014+ nebo IS SZIF (minimálně jednou), a to ve lhůtě
minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy. Po doplnění požadovaných informací
ze strany žadatele hodnotitelé zpracují novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami
převezmou hodnocení z původního hodnoticího posudku, u ostatních kritérií provedou
hodnocení nové.
Rozsah možného doplnění, vymezení případných nenapravitelných kritérií pro kontrolu
formálních náležitostí a přijatelnosti a lhůtu pro doložení povinných podkladů musí řídicí orgán
definovat ve výzvě / Pravidlech pro žadatele a příjemce.“

Další postup
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu pro řízení výzev, hodnocení
a výběr projektů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení
programů v programovém období 2014-2020, promítnuty při nejbližší aktualizaci.

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/20142020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberuprojektu.

Účinnost
Toto metodické stanovisko je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní
rozvoj a vstupuje v účinnost dnem doručení tohoto dopisu.

