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Část I.
Důvody pro vydání a předmět závazného stanoviska
Článek 1
Důvody pro vydání závazného stanoviska
Dne 16. 8. 2022 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj v Integrovaném regionálním operačním
programu (dále jen „IROP“) výzvu č. 3 na podporu kybernetické bezpečnosti. Následně bylo
zjištěno, že kapacita výzvy byla významným způsobem překročena zejména v důsledku
podání značného množství žádostí o podporu, které lze označit jako duplicitní nebo záměrně
neúplné. Pokud tedy žadatel kvalitně zpracoval kompletní žádost o podporu včetně všech
nezbytných příloh, dostal se do nevýhodné situace oproti žadatelům, kteří podávali zčásti či
zcela nevyplněné žádosti o podporu (případně vyplněné vědomě nesmyslnými texty) za
účelem co nejvčasnějšího data podání žádosti, což je kritérium, podle kterého jsou žádosti o
podporu řazeny v případě úspěšně ukončeného procesu hodnocení.
Výzvy k doplnění, kterými ŘO IROP standardně umožňuje napravit nedostatky v žádosti o
podporu, nemají sloužit k účelovému obcházení pravidel poskytování podpory. ŘO IROP se
proto rozhodl pro zavedení opatření, která povedou k omezení počtu takových žádostí o
podporu, neboť tyto budou v důsledku zavedených opatření v procesu hodnocení neúspěšné.

Článek 2
Předmět závazného stanoviska
Těmito opatřeními jsou úprava/doplnění některých ustanovení Obecných pravidel pro žadatele
a příjemce a zpracování a aplikace nových nenapravitelných obecných kritérií přijatelnosti:
-

Ve stejné výzvě není podána shodná žádost o podporu v pozitivním nebo neutrálním
stavu.
Při podání žádosti o podporu nedošlo k účelovému jednání či obcházení podmínek
výzvy podáním žádosti o podporu vyplněné zjevně nedostatečně, např. nevyplněním

povinných polí v ISKP21+ dle Uživatelské příručky Postup pro podání žádosti
o podporu MS2021+.
Kritéria budou aplikována na všechny projekty ve výzvách vyhlášených po vydání tohoto
závazného stanoviska. Jedná se o kritéria nenapravitelná, to znamená, že pokud žádost o
podporu dané kritérium nesplní, bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti
vyzvání k nápravě. Aby bylo možné výše uvedená kritéria vyhodnotit, je nutné provést dílčí
úpravy v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. Proces hodnocení a výběru projektů,
jak je popsán v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, není vydáním tohoto závazného
stanoviska dotčen.

Část II.
Aktualizované či nově doplňované kapitoly/přílohy Obecných
pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce verze 2 vydaná 21. 7. 2022 se v souvislosti s výše
uvedenými změnami tímto závazným stanoviskem upravují následujícím způsobem:
•

V kapitole 2.5 Forma a způsob podání a registrace žádosti o podporu, na straně 16:

Před první odstavec kapitoly se vloží nový odstavec: „Na jeden projektový záměr je možné
podat pouze jednu žádost o podporu. Pokud je podáno více žádostí, budou v rámci
kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí vyřazeny všechny s výjimkou poslední
podané.“
•

V kapitole 3.3.2 Výzva k doplnění žádosti, na straně 21:

Do 4. odstavce uvedené kapitoly se vloží následující věty s poznámkou pod čarou: „Lhůty pro
posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu se staví do doby, než žadatel
zašle doplňující/upřesňující informace. Na doplnění se žadateli stanovuje 5 pd od data
doručení depeše s výzvou k doplnění. Žadatel může v odůvodněných případech depeší
požádat o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti o podporu. Této žádosti bude vyhověno
pouze za předpokladu, že se bude jednat o důvody vyšší moci1. V rámci žádosti o
prodloužení lhůty žadatel tyto důvody podloží relevantními dokumenty. Lhůtu pro
doplnění žádosti o podporu lze prodloužit o 5 pd. Prodloužení lhůty je žadateli potvrzeno interní
depeší jako odpověď na doručenou žádost o prodloužení lhůty.“
„1 Za vyšší moc lze považovat situaci, kterou nelze přičítat žadateli nebo byla důsledkem okolností, které
byly nestandardní a nepředvídatelné nebo nebylo možné jí přes řádnou péči žadatele zabránit.“

•

V kapitole 3.3.4 Dokládání povinných příloh k žádosti o podporu, na straně 22:

Za 3. odstavec uvedené kapitoly se doplňuje nový odstavec: „Pokud to Specifická pravidla
umožňují a žadatel předloží namísto povinné přílohy dokument, ve kterém uvádí, že je
pro něj příloha nerelevantní, je nutné uvést v doloženém dokumentu pro toto tvrzení
dostatečné zdůvodnění.“
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Část III.
Závěrečná ustanovení
ŘO IROP promítne změny uvedené v části II. tohoto závazného stanoviska do Obecných
pravidel pro žadatele a příjemce při jejich nejbližší revizi.

Přílohy: bez příloh
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