
 

 
 

Metodický dopis 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická 

část výzev č. 02_15_006, 02_16_010, 02_16_013, 

02_16_015, 02_16_018, 02_16_021, 02_16_025, 

02_16_026, 02_16_037, 02_17_043, 02_18_046, 

02_17_047, 02_17_048, 02_17_049, 02_17_051, 

02_17_052, 02_18_058, 02_18_069, 02_18_072 
  

5. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, 
HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ 

5.2.2 Územní způsobilost projektů OP VVV 

8. KAPITOLA -  PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 

8.7.1 Obecné podmínky způsobilosti výdaje 

8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu 

 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Programové období 2014 – 2020 
 

VERZE: 1 

VYDAL: Řídicí orgán OP VVV 

DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT – OP VVV 

DATUM ÚČINNOSTI: 1. 11. 2019 



  
  

MD k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část vybraných výzev, verze 1 

Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 11. 2019 Stránka 2 z 3 

   

Úvod 

Metodický dopis je vydán v souvislosti s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „EU“). 

5. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, 

HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ 

5.2.2 Územní způsobilost projektů OP VVV 

Pokud je umožněna realizace některých aktivit v zemích EU, pak se metodickým dopisem upravují části 

kapitoly 5.2.2, kde jsou upřesněny informace týkající se místa realizace aktivit a programové oblasti1: 

U výzev č. 02_15_006, 02_16_010, 02_16_013, 02_16_015, 02_16_018, 02_16_021, 02_16_025, 

02_16_026, 02_16_037, 02_17_043, 02_18_046, 02_17_047, 02_17_048, 02_17_049, 02_17_051, 

02_17_052, 02_18_058, 02_18_069, 02_18_072 se upřesňuje: 

Pokud je umožněna realizace některých aktivit v zemích EU, pak se v návaznosti na vystoupení 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU doplňuje možnost nadále realizovat 

schválené aktivity v této zemi i po jejím vystoupení z EU. Pokud je výslovně zakázána realizace mimo 

EU, neplatí to nadále pro realizaci ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. 

Současně se u výzev č. 02_16_010, 02_16_021, 02_17_047, 02_17_052 doplňuje chybějící informace, 

že je možné využít výjimky dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013  

o Evropském sociálním fondu (dále jen „Nařízení o ESF“), tzn. i mimo programovou oblast na území EU 

a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska lze realizovat schválené, resp. vybrané aktivity 

(v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část pro danou výzvu2). 

8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 

8.7.1 Obecné podmínky způsobilosti výdaje 

Metodický dopis doplňuje část podkapitoly 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část3, na 

kterou se specifická pravidla odkazují, následovně (nově doplněný text je uveden červeně): 

Místní způsobilost výdaje 

2.    mimo území Evropské unie: 

a) musí být projekt ve prospěch programové oblasti OP VVV, a zároveň 

                                                           
1 V programové oblasti je stanoveno, zda se projekty mohou realizovat v méně rozvinutém regionu, více rozvinutém regionu, případně zda 

je možné využít čl. 70 Obecného nařízení (pro výzvy financované z EFRR) nebo čl. 13 Nařízení o ESF (pro výzvy financované z ESF). Tzn. zda je 

umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast nejen v ČR, ale i v jiných zemích EU či mimo EU.  
2 Pokud je u vybrané aktivity povolena pouze realizace na území ČR, toto i nadále platí. Rozšíření programové oblasti se vztahuje pouze na 

aktivity, které je umožněno dle podkapitoly 5.2.2.2 realizovat na území EU. 
3 Týká se verze č. 4 i č. 5. 
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b) musí být dodrženy povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu blíže vymezené rovněž v unijní 
legislativě, 

c) v případě projektu podpořeného z ESF nesmí výše podpory přesáhnout limit 3 % alokace na 
program; monitorovací výbor musí k takovému projektu nebo druhu projektů dát výslovný 
souhlas, 

d) v případě projektu podpořeného z EFRR se může jednat pouze o aktivity technické pomoci 
nebo propagační činnosti a také aktivity, jejichž realizace má probíhat ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska, a to v souladu se žádostí o podporu schválenou před 
vystoupením této země z EU. 

 

8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu 

Metodický dopis doplňuje část podkapitoly 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část4, na 

kterou se specifická pravidla odkazují, následovně (nově doplněný text je uveden červeně): 

B. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 

 Cestovní náhrady 

Specifická pravidla pro zahraniční služební cesty 

Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících 

se na realizaci věcných aktivit projektu, s aktivní účastí na pořádané akci a s přímým vztahem  

k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují. Aktivní účastí se míní např. prezentace na 

konferenci, semináři, workshopu. Podmínka aktivní účasti se nevztahuje na cesty do Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska, tzn. cesty do Spojeného království Velké Británie  

a Severního Irska je možné považovat za způsobilé ve smyslu aktivní i pasivní účasti na daných akcích. 

 

                                                           
4 Týká se verze č. 4 i č. 5. 


