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ROZLIŠENÍ PODSTATNÝCH A NEPODSTATNÝCH ZMĚN AKCE
Zásadní změny akce, které mění podstatným způsobem charakter akce, její
výsledky a přínosy, nejsou povoleny
Podstatné změny jsou všechny skutečnosti, které mění účel podpory a odchylují akci
od souhrnu cílů a zásad grantového schématu. Příjemce je proto povinen takové
skutečnosti bez prodlení oznámit poskytovateli a navrhnout změnu či ukončení akce.
Pokud jsou tyto skutečnosti předmětem nálezu veřejnoprávní kontroly, jde o porušení
podmínek poskytnutí podpory a poskytovatel zahájí řízení o odnětí dotace.
Indikativní výčet podstatných změn

1. Všechny skutečnosti uvedené v Pokynech pro žadatele uvedené v kapitole 4.1
kontrola přijatých žádostí – část kontrola přijatelnosti.
2. Nedosažení nebo neudržení hodnot závazných ukazatelů akce (žádost 10).
3. Nedodržení poměrů mezi hodnotami závazných ukazatelů akce a hodnoty finanční
podpory.
4. Nedodržení harmonogramu akce včetně termínů pro naplnění hodnot ukazatelů
akce včetně období po ukončení realizace akce.
5. Změna jednotlivých druhových položek nákladů bude vyšší než 15 % oproti
jednotlivým druhovým položkám v posledním schváleném rozpočtu.
6. Porušení zákonů, vyhlášek či nařízení EK upravujících realizaci GS a akcí.
7. Porušení pravidel stanovených Programovým dodatkem, Výzvou či Pokyny pro
žadatele.
8. Poskytnutí nesprávných nebo nepřesných informací v rámci zpráv o průběhu akce
nebo v rámci kontrol.
9. Nedodržení termínu pro podávání zpráv.
10. Změny v rámci formy subjektu ( např. ze s.r.o. na a.s.) v rámci definice žadatele

Nepodstatné skutečnosti jsou skutečnosti, které odchylují akci od některého
sjednaného parametru nebo podmínky, nikoliv však od účelu a cíle grantového
schématu. Příjemce musí o těchto skutečnostech včetně návrhu změny akce
informovat poskytovatele nejpozději v nejbližší zprávě o průběhu akce.
Indikativní příklady nepodstatných změn:
1. Změny u jednotlivých druhových položek nákladů oproti jednotlivým druhovým
položkám v posledním schváleném rozpočtu budou max. ve výši 15 %

2. Změny v personálním obsazení statutárních orgánů nebo v řízení akce.
3. Změny specifických cílů, resp. hodnot doplňkových ukazatelů.
4. Změny vybraných dodavatelů.
5. Změna bankovního účtu.
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