FAST-CARE

flexibilní pomoc, maximální efektivnost
podpořených investic z fondů EU
Balíček FAST-CARE v rámci politiky soudržnosti umožní dokončit projekty, na které kvůli
rostoucím cenám nejsou peníze nebo skončí později, než dle plánovaného hamonogramu.
Příjemci mají možnost rozdělení projektu na více částí, u hotové etapy jim bude vyplacena
příslušná část dotace z období 2014–2020. Nedokončenou část projektu, jejíž zdržení
prokazatelně nezavinili, pak budou moci zrealizovat v rámci další etapy z programu 2021–2027.
Druhým typem pomoci je vyplacení způsobilých výdajů projektu vynaložených do konce
roku 2023 a následné umožnění dofinancování aktivit z vlastních zdrojů. V doposud platných
podmínkách by příjemci museli vracet celou dotaci.

PŘÍKLADY Z PRAXE
1. FÁZOVANÝ PROJEKT

2014–2020
1. Fáze projektu

Výstavbou nových úseků cyklostezek na území několika
sousedních obcí s lávkou přes řeku dojde k významnému zrychlení
a zvýšení bezpečnosti cyklo dopravy v lokalitě. Součástí projektu
je také instalace stojanů na kola a drobného mobiliáře. Z důvodu
nutnosti opakovat výběrové řízení se cyklostezku nepodaří zcela
dokončit do 31. 12. 2023. Podle stávajících podmínek, které
vycházejí z aktuálně platné legislativy EU, by uvedený projekt
nesplnil stanovený účel a příjemce by musel vrátit veškerou
dotaci, která mu byla do té doby vyplacena, přestože prodloužení
realizace nezavinil.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ
CELÉ DOTACE

2021–2027
2. Fáze projektu

Díky novému nařízení FAST-CARE může být projekt
rozdělen na dvě fáze. První etapu tvoří část cyklostezky, která
bude hotová do konce roku 2023 a uhrazená z programového
období 2014–2020. Druhá fáze bude realizována a zaplacena
z programového období 2021–2027. Příjemce tak může dokončit
projekt a obdrží odpovídající výši dotace.

2014–2020

2. NEFUNGUJÍCÍ PROJEKT
Obecní úřad za pomoci dotací z fondů EU kompletně
rekonstruuje historický objekt. Příjemce musel opakovaně vypsat
výběrové řízení na stavební práce a došlo tím k významnému
zdržení. Další problém je ve zpoždění dodávek některých
materiálů. Příjemce odhaduje, že z uvedených důvodů nebude
schopen projekt dokončit do nejzazšího data stanoveného
legislativou, tj. do 31. 12. 2023, ale dokončí jej o 1,5 roku
déle. Podle stávajících podmínek by uvedený projekt nesplnil
stanovený účel a příjemce by musel vrátit veškerou doposud
vyplacenou dotaci.

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ
ČÁSTI DOTACE
Díky novému nařízení FAST-CARE bude moci pokračovat
v realizaci i po 31. 12. 2023 s tím, že dotace mu bude vyplacena
na způsobilé výdaje, které uskuteční do tohoto data. Pozdější
výdaje bude muset příjemce uhradit z vlastních zdrojů.

