
   
 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
vyhlašuje výzvu k podání  

Žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
na spolufinancování projektů schválených v rámci  
programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 

 

podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Identifikace výzvy 

Číslo výzvy: 1/2018/AT 

Programové období: 2014 - 2020  

Typ výzvy: průběžná 

Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor evropské územní spolupráce 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

 Trvání výzvy 

Zahájení příjmu žádostí: 21. 09. 2018 

Ukončení výzvy: 31. 12. 2023 

 Věcné zaměření 

Výzva k podání Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále také „žádost“) je zaměřená 

na spolufinancování aktivit českých projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží 

podporu z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. 

2. Podmínky poskytnutí dotace  

 Okruh oprávněných žadatelů o dotaci  

Žadatelem o dotaci, tj. subjektem předkládajícím žádost o dotaci, je projektový partner, který 

kumulativně splňuje následující podmínky: 

 je zapojen do projektu, který byl schválen Monitorovacím výborem programu Interreg V-A  

Rakousko – Česká republika, a pro který byla uzavřena Smlouva o poskytnutí prostředků 

z EFRR  mezi Řídícím orgánem (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko) a Vedoucím partnerem 

projektu;  

 a zároveň patří mezi vhodné příjemce dotace ze státního rozpočtu ČR definované v kap. 3.4 

Financování, Příručky pro žadatele zveřejněné na stránkách programu www.at-cz.eu. 

  

http://www.mmr.cz
http://www.at-cz.eu/


   
 

 Výše dotace 

Dotace ze státního rozpočtu je poskytována do výše maximálně 5 % způsobilých výdajů projektového 

partnera po zohlednění příjmů projektu. Pravidla způsobilosti výdajů jsou definována Společnými 

pravidly způsobilosti programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika zveřejněné na stránkách 

programu www.at-cz.eu . 

3. Náležitosti podání Žádosti  

 Formulář Žádosti 

3.1.1 Žádost musí být podána prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře žádosti včetně 

příloh,  který je uveden v Příloze 1 této výzvy. 

3.1.2 Vyplněný formulář žádosti musí být podepsán statutárním orgánem žadatele nebo osobou 

oprávněnou k podpisu. Pokud je žádost podepsána oprávněnou osobou a oprávnění k podpisu  nebylo 

předloženo spolu s projektovou žádostí1, musí být toto oprávnění přiloženo jako příloha Žádosti o 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

 Způsob podání Žádosti 

Jeden originál Žádosti včetně příloh se podává: 

 buď písemně na adresu poskytovatele dotace: 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor evropské územní spolupráce 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 

 nebo elektronicky (podepsaný zaručeným elektronickým podpisem): 

 do datové schránky poskytovatele: identifikátor datové schránky 26iaava nebo 

 na jednu z adres podatelna@mmr.cz nebo posta@mmr.cz.  

Doporučujeme uvést následující text: „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci 

programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika“ na obálku v případě doručení v tištěné podobě 

nebo do předmětu zprávy v případě elektronického doručení. 

Informace o provozu podatelny Ministerstva pro místní rozvoj a podmínkách pro doručování 

dokumentů jsou uvedeny v Příloze 2. 

 Lhůta pro podání žádosti 

Žádost musí být podána nejpozději okamžikem, kdy projektový partner předkládá první výdaje  ke 

kontrole Kontrolorovi2, tj. nejpozději v den podání Zprávy za partnera s prvními výdaji. V případě 

českého Vedoucího partnera je to den podání 0. monitorovací Zprávy za projekt.  

                                                        
1 Projektová žádost, kterou předkládá Vedoucí partner projektu v rámci z programu Interreg V-A Rakousko – Česká 

republika. 
2 Funkci Kontrolora podle čl. 23 nařízení (EU) č. 1299/2013 plní Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U 

Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3, www.crr.cz. 

http://www.mmr.cz
http://www.at-cz.eu/
mailto:podatelna@mmr.cz
mailto:posta@mmr.cz


   
 

4. Řízení o poskytnutí dotace  

 Ověřování splnění podmínek  

4.1.1 Řízení o poskytnutí dotace je zahájeno předložením Žádosti o poskytnutí dotace žadatelem. 

V rámci řízení je kontrolováno splnění všech podmínek a náležitostí stanovených ve výzvě v bodech 2 

a 3, tj.: 

 žadatel o dotaci je oprávněným žadatelem v souladu s bodem 2.1; 

 požadovaná částka dotace nepřekračuje 5 % způsobilých výdajů projektového partnera 

po zohlednění příjmů; 

 žádost je předložena na předepsaném formuláři a je kompletní (vč. požadovaných příloh, 

pokud jsou relevantní); 

 žádost je podepsána oprávněnou osobou; 

 žádost byla doručena ve lhůtě stanovené dle bodu 3.3 výzvy. 

4.1.2 Vzhledem k tomu, že je výzva zaměřena na poskytování spolufinancování pro projekty, které 

již byly schváleny Monitorovacím výborem programu, neprobíhá kvalitativní hodnocení žádostí. 

4.1.3 V případě splnění všech podmínek a náležitostí stanovených v bodu 4.1.1 vystaví poskytovatel 

příjemci Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu 

realizovaného v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika (dále jen "Rozhodnutí"). 

 Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti 

4.2.1 Trpí-li žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu 

poskytne přiměřenou lhůtu. 

4.2.2 Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších 

podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí, k tomu mu žadateli o dotaci poskytne 

přiměřenou lhůtu. 

4.2.3 Poskytovatel dotace může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že 

upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje 

poskytovatel upravenou žádost. 

 

 Zastavení řízení o poskytnutí dotace 

Poskytovatel řízení o poskytnutí dotace zastaví v případě, že: 

 žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti; 

 žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému v bodu 2.1 této 

výzvy; 

 žadatel o dotaci neodstraní vady žádosti ani do 6 měsíců od okamžiku, kdy byl v souladu 

s bodem 4.2.1 výzvy k odstranění vad žádosti poskytovatelem dotace poprvé vyzván; 

 žadatel o dotaci zanikl přede dnem vydání Rozhodnutí. 

http://www.mmr.cz


   
 

5. Podmínky pro poskytnutí dotace 

Dotace se poskytuje na základě poskytovatelem vydaného Rozhodnutí. Dotace bude vyplacena zpětně 

na základě příjemcem předložených a kontrolorem ověřených výdajů projektu a to pouze 

na spolufinancování výdajů, které byly kontrolorem ověřeny po datu vydání Rozhodnutí. V případě 

jednorázové částky přípravných výdajů bude dotace vyplacena na základě schválení 0. monitorovací 

zprávy za projekt Společným sekretariátem po datu vydání Rozhodnutí.  

Příjemce je povinen se při čerpání dotace řídit aktuálně platnou dokumentací programu Interreg V-A 

Rakousko  – Česká republika, která je dostupná na internetových stránkách programu www.at-cz.eu. 

6. Vyplácení dotace 

Dotace se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce, uvedený v Identifikaci 

bankovního účtu pro SR, která tvoří přílohu Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Dotace bude žadateli 

poskytnuta formou nevratného finančního příspěvku. 

7. Přílohy výzvy 

Příloha 1: Vzorový formulář Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování 

projektu realizovaného v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika  

Příloha 2: Informace o provozu podatelny Ministerstva pro místní rozvoj a podmínkách pro doručování 

dokumentů 

http://www.mmr.cz
http://www.at-cz.eu/

