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Východisko
Monitorovací výbor OP VK na řádném zasedání dne 9. 6. 2011 schválil změny Prováděcího
dokumentu OP VK v Prioritní ose 3 Další vzdělávání, v oblasti podpory 3.1 Individuální další
vzdělávání, spočívající mimo jiné v rozšíření spektra možných příjemců podpory, které
umožní zacílení podpory na vzdělávání pořádané vzdělávacími institucemi. Poskytnutí
podpory vzdělávacím institucím pro zajištění kurzů dalšího vzdělávání pro občany ČR
zakládá veřejnou podporu. Veřejnou podporu je možno poskytnout jen na základě
stanovených výjimek ze zákazu poskytování veřejné podpory nebo formou podpory malého
rozsahu „de minimis“.
Metodický dopis č. 10, platný od 1. 6. 2009, především upravoval poskytování veřejné
podpory v rámci Globálního grantu v oblasti podpory 3.2, kde do 31. 12. 2010 byla podpora
poskytována v souladu s notifikovanou podporou „Režim podpory pro Českou
republiku schválený Evropskou komisí dne 7. 5. 2009 – věc N236/2009 – (Český
přechodný rámec)“ a od 1. 1. 2011 je poskytována v režimu de minimis. Při vydání nové
verze Příručky pro administraci globálních grantů a grantových projektů OP VK, verze 6 byl
zapracován do příloh této příručky.
Tento Metodický dopis stanovuje podmínky a doplňující administrativní postupy, na základě
kterých je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytována
podpora v Prioritní ose 3 pro Individuální projekty ostatní.

Článek 1

Předmět úpravy a úvodní ustanovení

1. Tato pravidla upřesňují podmínky pro poskytování veřejné podpory pro projekty

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen
„OPVK“). Veřejná podpora a pravidla jejího poskytování jsou na vnitřním trhu
Společenství upravena v ustanovení článků 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství (dále také „SES“) a dále v prováděcích nařízeních ES.
2. Projektům spolufinancovaným z veřejných zdrojů veřejnou podporu nelze poskytnout,

pokud se nejedná o aplikaci některé z výjimek ze zákazu poskytnutí veřejné podpory,
v souladu s ustanovením odst. 2. a 3. článku 87 SES.
3. Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, může být

podpořen pouze v případě souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory a těmito
pravidly.
4. Aby byla splněna podmínka slučitelnosti, je nutné v rámci výzev k předkládání žádostí

o poskytnutí finanční podpory vždy specifikovat konkrétní výjimku, na základě které bude
veřejná podpora poskytnuta.
5. Veřejná podpora na vzdělávání v OPVK může být poskytnuta podle následujících

výjimek:
a) nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 SES na podporu
de minimis (dále jen „nařízení o de minimis“) publikované v Úředním věstníku
Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28.12.2006;
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b) nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecné nařízení o blokových výjimkách,
publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 214/3 dne 9. 8. 2008;
c) na základě schválení režimu podpory rozhodnutím Evropské komise (notifikace):
6. Na projekty, na které se vztahují tyto výjimky, se nevztahuje povinnost odečítat příjmy

vzniklé v průběhu realizace projektu dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne
11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1260/1999 (Úřední věstník Evropské unie L 210) (dále jen „nařízení Rady (ES)
č.1083/2006“).
7. Podpora poskytnutá pro Individuální projekty ostatní v Prioritní ose 3, pokud bude

zakládat veřejnou podporu, bude poskytována dle bodu 5/a tohoto článku, tj. formou
podpory de minimis.

Článek 2

Vymezení pojmů

1. Za podnik v obtížích se považuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice
uvedené v Pokynech společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci
podniků v obtížích (Úřední věstník C 244, 1. 10. 2004, str. 2), který splňuje nejméně
jedno níže uvedené kritérium:
a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny
zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za
posledních12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky
společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného
v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu
došlo za posledních 12 měsíců; nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení;
d) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil
vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
e) dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení;
f) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil
exekuci jeho majetku;
g) je v likvidaci.
V případě, že se jedná o malý a střední podnik (klasifikovaný podle Přílohy I Obecného
nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008, publikovaného v Úředním věstníku
Evropské unie pod číslem L 214/3 dne 9. 8. 2008), se vychází z definice uvedené v čl. 1
odst. 7, tohoto nařízení, tj.:
i. v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny
základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za
posledních 12 měsíců, nebo
ii. v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky

společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v
účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu
došlo za posledních 12 měsíců; nebo
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iii. kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik

splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového
řízení.
na který dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud prohlásil konkurs na jeho
majetek, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku;
se kterým dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil
insolvenční řízení;
na který soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek
nebo nařídil exekuci jeho majetku;
který je v likvidaci.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se považuje po uvedenou
dobu pro účely těchto pravidel za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje
podmínky stanovené v bodě iii).
2. Výší podpory se rozumí částka podpory v Kč nebo EUR.
3. Mírou podpory se rozumí procentuální podíl výše podpory na způsobilých výdajích
projektu.

Článek 3

Výjimka ze zákazu veřejné podpory – de minimis

Při poskytnutí podpory de minimis musí být splněny podmínky uvedené v tomto článku a
obecně podmínky nařízení o de minimis a podmínky zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
ve znění pozdějších předpisů.
1. Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení

o de minimis, kterými jsou odvětví rybolovu, akvakultury a prvovýroby zemědělských
výrobků uvedených v příloze č. 1 SES, podporu dále nelze poskytnout, pokud je vázaná
na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého, a jako podporu na
nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím
silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.
2. Podporu nelze poskytnout podnikům v obtížích.
3. Výše této podpory udělená jednomu subjektu v rozhodném tříletém období nesmí
přesáhnout částku 200 000 EUR, kdy tímto tříletým obdobím se rozumí současné účetní
období a dvě předcházející účetní období vztažené k okamžiku poskytnutí podpory. V
případě, že příjemce realizuje projekt s partnery, vztahuje se tento limit na příjemce a
každého partnera samostatně.
4. Pro přepočet hodnoty podpory mezi EUR a Kč se využívá měnový kurz Evropské

centrální banky,1 platný ke dni poskytnutí podpory. Okamžik poskytnutí podpory musí být
poskytovatelem podpory specifikován ve výzvě jako den nabytí platnosti Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (den podpisu VŘ sekce IV.).

1

Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky (ECB) (viz část C Úředního
věstníku ES nebo http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-czk.en.html, který je platný v den poskytnutí
podpory.
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5. Podpora bude poskytována na všechny způsobilé výdaje projektu, které jsou v souladu

s vyhlášenou výzvou, a její míra bude činit 100 % všech způsobilých výdajů projektu.
Bude-li projekt realizován s partnery s finančním příspěvkem, bude míra podpory stejná
jak pro příjemce, tak pro partnery.
6. Za účelem ověření splnění podmínek uvedených v bodě 2. a 3. tohoto článku poskytovatel

musí:
a) Zakotvit ve výzvě povinnost žadatele doložit za sebe i všechny partnery s finančním
příspěvkem jednotlivě Čestné prohlášení2, kterým žadatel doloží oprávněnost čerpat
podporu de minimis. Čestné prohlášení obsahuje:
iv. Prohlášení, že se podnik nenachází v obtížích.
v. Prohlášení o všech poskytnutých podporách de minimis v rozhodném 3letém

období.
b) V případě, že žadatel nebo některý z partnerů s finančním příspěvkem v Čestném
prohlášení nepotvrdí splnění výše uvedených podmínek, není oprávněným žadatelem a
projekt se dále nehodnotí.
c) V případě, že projekt bude schválen k financování v režimu de minimis, musí
poskytovatel společně s Vyrozuměním o schválení žádosti o finanční podporu z OP
VK zaslat úspěšnému žadateli a jeho prostřednictvím i všem jeho partnerům
s finančním příspěvkem Sdělení o poskytnutí podpory de minimis3 a vyzvat jej
k navrácení potvrzené kopie tohoto prohlášení a k předložení aktualizovaného
Čestného prohlášení pro účely čerpání podpory de minimis s aktualizovaným datem.
d) V případě, že projekt bude schválen k financování, bude mu poskytnuta podpora ve
výši max. ……… Kč (dle návrhu výběrové komise/grémia zpravodajů), maximálně
však do výše odpovídající ekvivalentu ………….. EUR přepočteného kurzem ke dni
poskytnutí podpory, přičemž částka v EUR se bude odvíjet od nevyčerpané kapacity
limitní částky možné poskytnout jednomu subjektu v rozhodném tříletém období.
Pokud k datu vydání Rozhodnutí dojde omezení částky uvedené v Kč, bude žadatel
upozorněn, aby požádal o podstatnou změnu, kterou se upřesní částka poskytnuté
podpory a provede odpovídající změna rozpočtu.
e) Poskytovatel na základě předloženého aktualizovaného Čestného prohlášení ověří, že
žadatel nadále splňuje podmínky pro poskytnutí podpory de minimis. V opačném
případě nebude takovému žadateli poskytnuta podpora.
7. Poskytovatel je povinen jako součást právního aktu o poskytnutí podpory uvést:
a)

že poskytovaná podpora je v režimu de minimis4, celkovou poskytnutou výši podpory
de minimis viz bod 6/d a zákaz po dobu tří účetních období přečerpat stanovený limit
podpory de minimis. Výše této podpory nesmí v součtu se všemi podporami, jež jsou
součástí Čestného prohlášení, přesáhnout limit 200 000 EUR.

b) podmínku, že projekt nesmí obdržet podporu z jiných národních či evropských zdrojů

na stejné způsobilé výdaje, na které je poskytnuta podpora de minimis.
2

Vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto Metodického dopisu.

3 Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 tohoto metodického dopisu.
4 Nutno uvést následující text: „nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87
a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 379/5 dne
28.12.2006“.
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8. V případě, že v projektech jsou vedle žadatele účastni i partneři s finančním příspěvkem,

je mimo povinnosti uvedené v bodě 6 a 7 tohoto článku nutné zajistit i následující:
a) Poskytovateli musí být před vydáním právního aktu, vedoucího k poskytnutí podpory,
předložena platná5 písemná partnerská smlouva/smlouvy uzavřená/uzavřené se všemi
partnery. Tyto partnerské smlouvy musí obsahovat:
skutečnost, že partnerům je poskytnuta podpora v režimu de minimis,

i.

ii. míru podpory a podíl jednotlivých partnerů na způsobilých výdajích projektu
iii. celkovou poskytnutou částku podpory v režimu de minimis pro každého partnera

jednotlivě
iv. ustanovení, že částka podpory určená partnerovi nemůže být v průběhu realizace

projektu navýšena.
b) Poskytovatel je povinen jako součást právního aktu o poskytnutí podpory pro
příjemce uvést kromě celkové poskytnuté výše podpory de minimis na projekt i výši
podpory de minimis poskytnutou pro příjemce a každého z partnerů zvlášť a
ustanovení, že částka určená partnerovi nemůže být v průběhu projektu navýšena.
9. Pro kontrolu výše uvedených požadavků používá PM O 46 (nad rámec požadavků

stanovených v Příručce pro administraci IP) Doplňující kontrolní list uvedený v Příloze
č. 3 tohoto Metodického dopisu, přičemž v rámci hodnocení přijatelnosti žádosti před
postoupením do další fáze – hodnocení věcného, se vyplňuje část A kontrolního listu, po
předložení aktualizovaného Čestného prohlášení před vystavením Rozhodnutí o
poskytnutí dotace se vyplňuje část B kontrolního listu.
10. V případě nesplnění kritérií označených jako neopravitelná (tj. hodnocení „NE“ je žádost

z dalšího hodnocení vyloučena. PM pro IPo O 46 dále zaznamená vyloučení žádosti v
systému MONIT7+. V případě opravitelných kritérií bude žadatel vyzván k doplnění.

Článek 4

Monitorování poskytnuté podpory

1.

Podpory poskytnuté na základě výjimek ze zákazu veřejné podpory jsou předmětem
informační povinnosti, kterou mají poskytovatelé prostřednictvím Řídícího orgánu OP
VK vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. Evropské komisi, a to na
základě zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a
o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Poskytovatel veřejné podpory/podpory de minimis musí vést řádnou evidenci
o poskytnuté podpoře a relevantní údaje uvádět v pravidelných monitorovacích
zprávách a dále ve lhůtách a struktuře, které si Řídící orgán vyžádá. Tuto evidenci je
třeba vést ve vztahu k příjemcům dotace i jejich partnerům a musí obsahovat minimálně
tyto informace:
a. identifikace subjektu6, kterému byla poskytnuta podpora
b. datum poskytnutí podpory,
c. výše poskytnuté podpory,

5 Smlouvy musí nabýt účinnosti nejpozději k okamžiku poskytnutí podpory.
6

Za subjekt se považuje příjemce a každý partner s finančním příspěvkem samostatně.
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d. režim, ve kterém byla podpora poskytnuta (v tomto případě podle pravidla de
minimis),
e. částky čerpané podpory a termíny čerpání.
3.

Poskytovatel v souladu § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů, má povinnost zaznamenat udělenou podporu de minimis do
centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „registr“).
a)

Za tímto účelem musí poskytovatel zřídit přístup (konkrétní přístupové jméno a
heslo pro chráněný přístup) do registru konkrétním osobám - oprávněným
pracovníkům poskytovatele - pro funkci editor (případně dle potřeby dalším
oprávněným osobám pro funkci čtenář) tak, aby byla zajištěna zastupitelnost pro
provádění evidence udělené podpory. Poskytovatel je povinen dále zajistit, aby
v případě změn v osobě oprávněného pracovníka, který přístup do registru získal,
byl přístup neprodleně upraven či odebrán. 7

b) Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory
zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a
o jejím příjemci.8
4.

Poskytovatelé mají nad rámec běžné archivační povinnosti pro OP VK povinnost
uchovávat podrobnou dokumentaci vztahující se k poskytnutí veřejné podpory/podpory
de minimis po dobu deseti let od poskytnutí podpory. Tato evidence musí obsahovat
všechny informace potřebné k ověření, že byly dodrženy všechny nezbytné podmínky
Programu a na základě žádosti Evropské komise má poskytovatel povinnost tyto
dokumenty jí předložit. V OP VK je tato povinnost splněna dodržením povinné
archivace dokumentů do roku 2025.

Článek 5

Navracení podpory

1. Překročení limitu stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a
88 Smlouvy na podporu de minimis má za následek povinnost vrácení celé poskytnuté
podpory. Vrací se nejen podpora přesahující limit, ale podpora celá.
2. Poskytovatel nesmí udělit příjemci zakázanou veřejnou podporu. Pokud k takovému
případu dojde a EK označí takový případ za zakázanou veřejnou podporu, je příjemce
povinen tuto podporu včetně úroků odpovídající referenční sazbě9 poskytovateli vrátit.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Tento Metodický dopis nabývá účinnosti 10. pracovním dnem od jeho vydání.
7

Pracovní postup pro podání žádosti o přidělení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace centrální registr
podpor malého rozsahu je uveden na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
8

V souladu s Vyhláškou o údajích uveřejňovaných v centrálním registru podpor malého rozsahu uveřejněnou
dne 23.12.2009 ve Sbírce zákonů ČR v částce 147 pod číslem 465/2009 Sb.
9

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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Příloha č. 1 k MD č. 10.2: Čestné prohlášení příjemce/partnera s finančním příspěvkem
pro účely čerpání podpory de minimis

Čestné prohlášení příjemce/partnera s finančním příspěvkem pro účely
čerpání podpory de minimis
1. podnik se nenachází v obtížích10
10

Za podnik v obtížích se považuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice uvedené v Pokynech
společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úřední věstník C 244, 1.
10. 2004, str. 2), který splňuje nejméně jedno níže uvedené kritérium:
a)

v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny zapsaného kapitálu a
kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních12 měsíců, nebo
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke
ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více
než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo
c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky vnitrostátního práva pro
zahájení kolektivního úpadkového řízení;
d) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil vyrovnání či zamítl
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
e) dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení;
f) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku;
g) je v likvidaci.
V případě, že se jedná o malý a střední podnik (klasifikovaný podle Přílohy I Obecného nařízení o blokových
výjimkách č. 800/2008, publikovaného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 214/3 dne 9. 8. 2008),
se vychází z definice uvedené v čl. 1 odst. 7, tohoto nařízení, tj.:
i) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a
kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo
ii) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke
ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než
jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo
iii) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik
splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
na který dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud prohlásil konkurs na jeho majetek,
povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;
se kterým dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení;
na který soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil
exekuci jeho majetku;
který je v likvidaci.
Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu pro účely tohoto
prohlášení považuje za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v prvním
pododstavci písm. iii).
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Čestně prohlašuji, že níže uvedený podnik se nenachází v obtížích.
2. prohlášení o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis)
Potvrzuji, že jsem seznámen/a s charakterem podpory de-minimis11 a čestně prohlašuji, že
níže uvedený podnik v rozhodném období (tj. v současném a dvou předchozích účetních
obdobích)
a) neobdržel žádnou podporu de-minimis

ano* ne*

b) obdržel podpory de-minimis v částkách uvedených v tabulce níže

ano* ne*

*) škrtněte co se nehodí
Poskytovatel

datum
poskytnutí
podpory
poskytnutá
částka (Kč)

měnový kurz Evropské
centrální banky (viz část C
Úředního věstníku ES),
platný ke dni poskytnutí
podpory

poskytnutá
částka (EUR)12

(možno přidat další řádky)

*) nehodící se škrtněte
11

Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků
87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
12

Pro přepočet hodnoty podpory z CZK na EUR se využívá měnový kurz Evropské centrální banky (viz část
C Úředního věstníku ES), který je platný k datu poskytnutí podpory.
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Účetní období:
Účetní období používaná níže uvedeným subjektem
a) jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1.1. – 31.12. příslušného roku) ano* ne*
b) nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující:
Od

ano* ne*
Do

Současné účetní období
Předcházející účetní období
Předcházející účetní období
2

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků
nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti.

V případě nepravdivého prohlášení o výše uvedených skutečnostech v bodě 1 tohoto
Čestného prohlášení, na jejichž základě by byla poskytnuta podpora de minimis, jsem povinen
vrátit obdrženou částku podpory, a to včetně sankčního poplatku stanoveného v právním aktu,
kterým je podpora poskytnuta.

V případě nepravdivého prohlášení o výše uvedených skutečnostech v bodě 2 tohoto
Čestného prohlášení, v jehož důsledku by došlo k překročení stanoveného limitu v čl. 2 odst.
2 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis (tj. 200 000 EUR za sledovaná 3 účetní období), budu mít za povinnost vrácení celé
poskytnuté podpory (nikoliv jen částky přesahující limit), a to včetně sankčního poplatku
stanoveného v právním aktu, kterým je podpora poskytnuta.
Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji
správci13 a poskytovateli veřejné podpory pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a
to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

13

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
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Toto čestné prohlášení vydávám jako přílohu k žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo a název oblasti podpory:
…………….................…………….………………………………………….
Úplný název subjektu……………………………………………………………………..…
IČ: …………………………………

V ………..…….dne …………………
(podpis statutárního zástupce)
……………………….……………………………….
Razítko, titul, jméno, příjmení statutárního zástupce,
funkce
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Příloha č. 2 k MD č. 10.2: Sdělení o poskytnutí podpory de minimis

Sdělení o poskytnutí podpory de minimis pro příjemce/partnera*

Úplný název subjektu (příjemce/partner) ……………………………………………….
IČ: …………………………………
Statutární zástupce: ………………………………………………………………

Sděluji Vám, že v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku
Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28. 12. 2006 bude výše uvedenému subjektu
poskytnuta podpora de minimis ve výši …………….. Kč.
V ………..…….dne …………………

Poskytovatel podpory:………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Část pro adresáta sdělení:
Převzal dne: ……………………
Podpis oprávněné osoby:…………………………………

*) nehodící se skrtněte
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Příloha č. 3: Doplňující kontrolní list pro hodnocení kritérií přijatelnosti pro IPo (bez
aplikace unit costs) pro účely poskytnutí podpory de minimis

Doplňující hodnocení kritérií přijatelnosti žádosti o finanční
podporu z OP VK na IPo (bez aplikace unit costs) pro účely
poskytnutí podpory de minimis

Číslo výzvy
Název Prioritní osy:
Název Oblasti podpory:
Vyhlašovatel výzvy:
Žadatel:
Název projektu:
Registrační číslo:

Část A
Hodnocení kritérií přijatelnosti žádosti o finanční podporu z OP VK na
individuální projekt ostatní z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí
podpory de minimis (vyplňuje PM):
Kritérium
1*

2*
3*

Nejedná se o podporu subjektu činnému v odvětví
rybolovu, akvakultury a prvovýroby zemědělských
výrobků uvedených v příloze č. 1 SES a podporu vázanou
na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží
dováženého.
Žadatel v čestném prohlášení potvrdil, že se nenachází
v obtížích.
Všichni případní partneři v čestném prohlášení potvrdili,
že se nenacházejí v obtížích. (bod 1 čestného prohlášení).

ANO

NE

Nerelevantní
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4*

Požadovaná výše finanční podpory z OP VK pro příjemce
respektuje hranici výše veřejné podpory (tj. nepřevyšuje
ekvivalent 200 tis. EUR v Kč,14 s ohledem na již
poskytnutou podporu v rozhodném tříletém období (viz
čestné prohlášení bod 2) s tím, že tříleté rozhodné období
se posuzuje s přihlédnutím k předpokládanému datu
poskytnutí podpory (tj. vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace)15

5*

Požadovaná výše finanční podpory z OP VK pro
partnera/partnery s finančním příspěvkem respektuje
hranici výše veřejné podpory (tj. nepřevyšuje ekvivalent
200 tis. EUR v Kč,16 s ohledem na již poskytnutou
podporu v rozhodném tříletém období (viz čestné
prohlášení bod 2) s tím, že tříleté rozhodné období se
posuzuje s přihlédnutím k předpokládanému datu
poskytnutí podpory (tj. vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace)17

1.1.1.1.1

V yd a l ŘO OP V K

Část B

1.1.1.1.2
Posouzení možnosti poskytnout podporu de minimis před
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory na individuální projekt
ostatní (vyplňuje PM)
Kritérium
1
2*
3

ANO

NE

Nerelevantní

Žadatel předložil aktualizované čestné prohlášení pro
účely čerpání podpory de minimis.
Žadatel čestně prohlásil, že se nenachází v obtížích (viz
bod 1 aktualizovaného čestného prohlášení).
Za každého partnera s finančním příspěvkem bylo
předloženo aktualizované čestné prohlášení pro účely

14 Pro přepočet hodnoty požadované podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky
(ECB) (viz část C Úředního věstníku ES nebo http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphczk.en.html, ke dni finalizace žádosti.
15 Tj. pokud se předpokládá poskytnutí podpory až v následujícím účetním období subjektu, pak se při
posuzování přijatelnosti bere v úvahu pouze současné a předcházející období.
16 Pro přepočet hodnoty požadované podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky
(ECB) (viz část C Úředního věstníku ES nebo http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphczk.en.html, ke dni finalizace žádosti.
17 Tj. pokud se předpokládá poskytnutí podpory až v následujícím účetním období subjektu, pak se při
posuzování přijatelnosti bere v úvahu pouze současné a předcházející období.
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čerpání podpory de minimis.
4*
5*

6*

7
8

Všichni případní partneři s finančním příspěvkem čestně
prohlásili, že se nenachází v obtížích (viz bod 1
aktualizovaného čestného prohlášení).
Schválená výše podpory pro příjemce18 v součtu
s ostatními podporami de minimis udělenými příjemci
v rozhodném tříletém období nepřesahuje částku 200 tis.
EUR (viz bod 2 aktualizovaného čestného prohlášení).
Schválená výše podpory pro
partnera/partnery s finančním příspěvkem 19 v součtu
s ostatními podporami de minimis udělenými tomuto
subjektu v rozhodném tříletém období nepřesahuje
částku 200 tis. EUR. (Viz bod 2 aktualizovaného
čestného prohlášení).
Poskytovateli byla vrácena potvrzená kopie Sdělení o
poskytnutí podpory žadatelem.
Poskytovateli byla vrácena potvrzená kopie Sdělení o
poskytnutí podpory za každého partnera s finančním
příspěvkem jednotlivě.

* Neopravitelné kritérium.

Upozornění pro PM O46: Do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory (vydání
Rozhodnutí) je nutno zaznamenat do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de
minimis)20 údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.

18

Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky (ECB) (viz
část C Úředního věstníku ES nebo http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphczk.en.html, ke dni předpokládaného poskytnutí podpory, tj. ke dni vystavení Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
19

Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se využívá měnový kurz Evropské centrální banky (ECB) (viz
část C Úředního věstníku ES nebo http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphczk.en.html, ke dni předpokládaného poskytnutí podpory, tj. ke dni vystavení Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
20

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis

15

