IROP: Model financování infrastruktury pro výkon SOHZ - Žadatel
o podporu není poskytovatelem služeb obecného hospodářského
zájmu dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU
Žadatelem o podporu v IROP může být v tomto modelu financování infrastruktury
pro výkon služeb obecného hospodářského zájmu („SOHZ“) pouze územní
samosprávný celek (kraj, město, obec). Příjemce dotace musí být vlastníkem
pořízené/podpořené investice, ve které bude pověřený poskytovatel vykonávat SOHZ
(sociální služby). Příjemce podpory převede výhodu z poskytnuté dotace svěřením
majetku do užívání poskytovateli SOHZ a bude povinen zajistit splnění podmínek
poskytnutí podpory v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Poskytovatel
SOHZ bude pověřen k výkonu SOHZ Pověřovacím aktem vydaným žadatelem
o podporu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Seznam poskytovatelů
SOHZ uvede žadatel o podporu v příloze č. 3 žádosti o podporu, tj. ve Studii
proveditelnosti, v kapitole 4. Charakteristika projektu a jeho souladu s programem.
Žadatel o podporu nedokládá jako povinnou přílohu k žádosti o podporu Pověřovací
akt (v seznamu povinných příloh k žádosti o podporu uvedenou pod č. 11). Žadatel
o podporu doloží v tomto případě dokument, ve kterém uvede tuto přílohu jako
nerelevantní.
Upřesnění tohoto modelu financování ve 101. výzvě REACT-EU (ve výzvě
označen jako model B)
101. výzva REACT-EU IROP předpokládá, že územní samosprávný celek („ÚSC“)
jako žadatel o podporu je zároveň pověřovatelem k výkonu SOHZ.
Na základě dotazů od žadatelů o podporu a ve vazbě na praxi ve vydávání
pověřovacích aktů upřesňuje Řídicí orgán IROP, že výše uvedené připouští,
aby v případě, kdy žadatelem o podporu je obec, která však poskytovatele SOHZ
přímo nepověřuje, mohlo být vydáno pověření poskytovateli SOHZ jiným územním
samosprávným celkem (např. krajem). Obec jako žadatel o podporu musí ale i v tomto
případě splnit ostatní podmínky vyplývající z Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. Tímto
nedojde k porušení pravidel veřejné podpory a je možné aplikovat uvedený
model financování nastavený pro 101. výzvu REACT-EU IROP.
U tohoto modelu financování je nutné zajistit, aby příjemce dotace převedl výhodu
z poskytnuté dotace na poskytovatele SOHZ svěřením majetku do užívání a zároveň,
aby byl/i poskytovatel/é SOHZ pověřen/i k výkonu SOHZ. Pokud bude poskytovatel
SOHZ pověřen více pověřovacími akty (např. od obce jako příjemce dotace
a od dalšího pověřovatele), není to v rozporu s aplikací tohoto modelu.
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Příjemce dotace musí prokázat, že výhodu z poskytnuté dotace převedl
na poskytovatele SOHZ s tím, že převedení výhody bude účinné od 1. dne udržitelnosti
projektu. Příjemce dotace uvede tuto informaci do 1. Zprávy o udržitelnosti (dále jen
„ZoU“).
Pokud se jedná o poskytovatele SOHZ, kteří nejsou ke dni podání žádosti o podporu
pověřeni, musí příjemce dotace prokázat, a to rovněž v 1. ZoU, že již došlo k pověření
všech poskytovatelů SOHZ s tím, že Pověřovací akt musí pokrývat již 1. rok
udržitelnosti projektu, nebo alespoň jeho část v případě dosud neregistrované sociální
služby.
Kontrola, zda příjemce dotace (ÚSC) převedl výhodu z poskytnuté dotace IROP
poskytovateli SOHZ svěřením majetku do užívání a současně, zda jsou všichni
poskytovatelé SOHZ pověřeni Pověřovacím aktem vydaným přímo příjemcem dotace
nebo jiným ÚSC v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU, bude provedena
během kontroly 1. ZoU. Je tedy nutné, aby příjemce dotace potřebné informace do této
Zprávy uvedl a předmětné dokumenty přiložil.
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