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1. Úprava doporučení NO pro použití publicity u předmětů jednorázové spotřeby 

(kap. 4.8.1, str. 30) 

Vypuštěn bod upravující doporučení NO pro použití publicity u předmětů jednorázové 

spotřeby. 

 

2. Úprava postupů v případě chybějící, nekompletní či nepředpisové publicity 

v souvislosti s konáním seminářů, workshopů, školení, konferencí, výstav, veletrhů (kap. 

4.8.3, str. 32) 

 

a) Doplněna úprava postupů při posuzování pravidel publicity v poznámce pod čarou (na 

vyznačeném místě) *. 

Dále jsou kooperační partneři povinni zvolit vhodnou formu propagace odpovídající 

charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že 

projekt je realizován v rámci Programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj*, např. touto formou: 

*V těchto případech, pokud na nějakém dokumentu nebo jiném prostředku komunikace 

s veřejností a s cílovými skupinami je uvedena publicita chybně nebo zcela chybí, nemusí to 

ještě automaticky vést k udělení sankce, pokud příjemce doloží, že byla veřejnost nebo 

účastníci dané akce prostřednictvím jiných forem publicity dostatečně informováni (např. je-li 

v rámci seminářů, workshopů, školení, konferencí, výstav, veletrhů zajištěna správným 

způsobem vizuální identita programu použitím plakátu, roll-upu, označením vystavovaných 

objektů nebo polepu stánku apod., není nutné dávat sankci za chybějící publicitu na nějaké 

prezentaci nebo prezenční listině spojené s danou akcí). 

 

 

b) Doplněna úprava použití sankcí v případě chybějící, nekompletní či nepředpisové 

publicity, je-li výstupem projektu seminář, workshop a další podobné akce (kap. 

4.8.4.1, str. 34, poznámka pod čarou) 

 

18 Pokud nelze výdaje spojené s daným výstupem jednoznačně oddělit, uplatňuje se uvedená 

sankce v % na celkové způsobilé výdaje daného partnera. Je-li výstupem seminář, workshop, 

školení, konference, výstava či veletrh, uplatňuje se uvedená sankce v % ze způsobilých 

výdajů na zajištění publicity dané akce. 

 

 

3. Úprava obsahu závěrečných zpráv kooperačních partnerů (kap. 5.2.1, str. 37) 

Závěrečná zpráva PP popisuje průběh realizace části projektu realizovanou příslušným 

projektovým partnerem v daném monitorovacím období a je zpracována v jazyce PP. Zpráva 

o průběhu projektu by měla dostatečně popisovat aktivity tak, aby k nim bylo možné 

jednoznačně přiřadit výdaje uvedené v Soupisce výdajů. Zpráva je doplněna o dvojjazyčný 

popis realizace dílčí části projektu za celé období, kterou příslušný partner realizoval 

(doporučujeme ve formě přílohy ke zprávě). Tuto zprávu předkládají všichni projektoví 

partneři (tedy s výjimkou LP) za poslední/závěrečné monitorovací období. 
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Závěrečná zpráva LP popisuje průběh realizace části projektu realizovanou příslušným Lead 

partnerem v daném monitorovacím období a je zpracována v jazyce LP. Zpráva o průběhu 

projektu by měla dostatečně popisovat aktivity tak, aby k nim bylo možné jednoznačně 

přiřadit výdaje uvedené v Soupisce výdajů. Zpráva je doplněna o dvojjazyčný popis realizace 

projektu jako celku za všechny kooperační partnery a obsahuje informace a podklady dle 

požadavků SAB (doporučujeme ve formě přílohy ke zprávě). 

 

4. Úprava řízení o stížnostech proti rozhodnutí kontrolora (kap. 5.6, str. 43) 

Upraven postup pro administraci stížností proti rozhodnutí českého kontrolora. Stížnosti se 

nově podávají k Národnímu orgánu. 

 

Na základě čl. 74 odst. 3 nař. (EU) č. 1303/2013 může KP proti rozhodnutí příslušného 

Kontrolora (v ČR Centrum) podat do 30 kalendářních dní ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí 

doručeno, písemně odůvodněnou stížnost u Národního orgánu, kterým je Ministerstvo pro 

místní rozvoj.  

 

Pokud je stížnost opodstatněná, zjedná Národní orgán nápravu. Pokud je stížnost 

neopodstatněná, sdělí Národní orgán tuto skutečnost písemně příslušnému kooperačnímu 

partnerovi. 

 

Předmětem řízení o stížnostech proti rozhodnutí kontrolora je výhradně přezkum postupu 

kontrolora. Z toho důvodu jsou posuzovány podklady, které měl při svém rozhodování 

k dispozici kontrolor. Další dodatečné podklady poskytnuté kooperačním partnerem nebudou 

zohledněny. 

 


