
   
 

   
 

Doporučení v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko - 

postup při implementaci projektů spojený s omezeními 

v souvislosti se šířením koronaviru  
 

 

Text níže je doplněním/upřesněním doposud poskytnutých informací ve vazbě na doporučení NOK 

(oddělení MMR ČR), a odpovědí EK na otázky členských států. 

Hrozící nenaplnění účelu dotace a indikátorů projektu 
Pokud hrozí nenaplnění účelu dotace uvedeného v právním aktu (Smlouvě/Rozhodnutí), bude na 

základě žádosti o změnu příjemce individuálně zváženo prodloužení doby realizace projektu nebo 

restrukturalizace projektu (beze změny účelu). Prodloužení doby realizace a aktualizované cíle budou 

stanoveny v dodatku k právnímu aktu. Zásadním je datum ukončení způsobilosti výdajů k 30. 9. 2023, 

nebude-li ze strany EK termín prodloužen. V případě projektů, kde je možná realizace aktivit 

v elektronické formě (například oblast vzdělávání, rekvalifikací atd.) a nikoliv jen prezenční, 

doporučujeme umožnění této formy a takovou realizaci projektových aktivit, nicméně je nutné 

zajistit dodržení auditní stopy, například formou specifického softwarového řešení. Obecně ŘO 

individuálně posuzuje, na kolik % příjemce naplnil indikátory a jaký to má vliv na naplnění účelu 

dotace.   

Také nenaplnění povinností stanovených pro udržitelnost daného projektu, které jsou objektivně 

ovlivněny zásahem vyšší moci, bude ŘO individuálně posuzovat případ od případu. Nutné je opět 

zdůvodnění příjemce. 

Způsobilost výdajů 
Výdaje související s projektem budou obecně způsobilé, pokud bude naplněn účel dotace uvedený 

v právním aktu. Míru funkčnosti posuzuje ŘO případ od případu.  

 Výdaje v souvislosti s neúčastí na zahraniční/domácí služební cestě a zrušením akce  

Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou zahraniční 

cestou, pokud k neuskutečnění zahraniční cesty došlo z jednoho z následujících důvodů: 

o zrušení akce ze strany pořadatele, 

o osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny, 

o v době, kdy měla cesta započít, bylo v ČR a / nebo PR platné stanovisko Ministerstva 

zahraničních věcí, které nedoporučovalo vycestovat  (i v případě, že akce nebyla ze 

strany organizátora zrušena), 

o v době, kdy měla cesta započít, byly uzavřeny hranice ČR a / nebo PR pro výjezdy do 

zahraničí. 
 

Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou tuzemskou 

cestou, pokud k neuskutečnění tuzemské cesty došlo z jednoho z následujících důvodů: 

o zrušení akce ze strany pořadatele, 

o zrušení akce na základě usnesení vlády ČR/PR  

o osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny, 

o v době, kdy měla cesta započít, bylo platné krizové opatření vlády o omezení volného 

pohybu v ČR / PR  které cestu znemožnilo. 

 



   
 

   
 

Za způsobilé výdaje je možné považovat marně vynaložené výdaje, související s přípravou akce 

(pronájmy sálů, zajištění občerstvení, mzdové náklady, tiskové materiály apod.), která musela 

být zrušena. Výdaje na stornopoplatky jsou také způsobilé, pokud jsou uvedeny ve smlouvě, 

nebo vyplývají ze zákona. 

 

Základním předpokladem pro způsobilost výše uvedených výdajů je postup příjemce v souladu 

s principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost úhrady výdaje příjemci jiným 

subjektem. 

V případě, že pracovník zůstává v zahraničí z důvodu nařízené karantény, příp. jiných důvodů 

(např. uzavření hranic, nefunkčnosti dopravy apod.), služební cesta po tuto dobu trvá, cestovní 

náhrady jsou pro zaměstnavatele obligatorním výdajem a jsou proto považovány za způsobilé 

výdaje. 

Příjemce musí vždy dokladovat nemožnost uskutečnění tuzemské či zahraniční pracovní cesty. 

 

 Výdaje spojené s udržovacím provozem zařízení, kdy je místo realizace dle nařízení vlády, 

rozhodnutí obce/kraje/vojvodství/ nebo jiných oprávněných institucí uzavřeno, jsou 

považovány za způsobilé. Výdaje spojené s udržovacím provozem zařízení, kdy je místo 

realizace dle nařízení  

 

 Výdaje spojené s udržovacím provozem zařízení, ve kterých je s ohledem na uzavření 

hranic, škol a školských zařízení apod. minimální návštěvnost, případně došlo k jejich 

uzavření z preventivních důvodů (neplní se indikátory návštěvnosti), jsou také považovány 

za způsobilé. 

 

POZOR: Obecně platí, že veškeré finanční prostředky přijaté z pojištění nebo náhradou z jiných 

zdrojů musí být odečteny od způsobilých výdajů. Jedná se např. o pojištění odpovědnosti za škodu 

kompenzující neplnění smlouvy, cestovní pojištění kompenzující cestovní výdaje zrušené akce 

apod. 

 

Vhodná forma dokladování nemožnosti realizace aktivit projektu: 
Jedná se o archivaci emailů, písemné dokumentace s dodavatelem apod. počínaje okamžikem, kdy 

příjemce detekoval první zpoždění/nemožnost dodávek, nasmlouvaných plnění ať již od dodavatele, 

či partnera projektu. Z dokladů musí být zřejmé, že se skutečně jedná o zpoždění vyvolané v 

souvislosti s koronavirem a že příjemce aktivně situaci řešil. Doklady příjemce musí doložit vhodnou 

formu - v rámci žádostí o změny v projektu, v rámci zpráv o realizaci projektu. 

 

 


