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Úvod 

Tento metodický dopis je vydáván na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování 

do  Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Je vydáván v souvislosti 

s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále 

jen „EU“). 
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3. KAPITOLA – FÁZE SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ 

3.1.1 Přípustné místo dopadu realizace projektu 

V této kapitole se současný text: 

„Pro projekty v rámci této výzvy je určena programová oblast méně rozvinuté regiony a více rozvinuté 

regiony.“ 

Programová oblast Mimo programovou oblast 

méně rozvinuté regiony 

území 13 krajů ČR 

více rozvinuté regiony 

území hl. města Praha 

 

území Evropské unie 

více rozvinuté regiony 

území hl. města Prahy 

méně rozvinuté regiony 

území 13 krajů ČR 

 

území Evropské unie 

 

nahrazuje textem: 

„Pro projekty v rámci této výzvy je určena programová oblast méně rozvinuté regiony a více rozvinuté 

regiony. V této výzvě je vždy dopad projektu na celou ČR, včetně hlavního města Prahy. Poměr určující 

rozpad zdrojů mezi méně a více rozvinutými regiony je pevně dán a je uveden v kapitole 5.1. 

V průběhu realizace projektu příjemce nedokládá vazbu cílové skupiny na programovou oblast.“ 

3.1.2 Přípustné místo realizace projektu  

V této kapitole se současný text: 

„Realizace projektu je možná na území celé ČR.“ 

nahrazuje textem: 

„Pro projekty v rámci této výzvy je určena programová oblast méně rozvinuté regiony a více rozvinuté 

regiony. V této výzvě je možné využít výjimky dle čl. 13 Nařízení o ESF, tzn., je umožněno realizovat 

projekty na území celé ČR, na území EU a po vystoupení Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska z EU nadále i v této zemi“. 

5. KAPITOLA – FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ 

5.2 Způsobilost výdajů 

Metodický dopis doplňuje část podkapitoly 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část1, 

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

                                                           
1 Týká se verze č. 3, 4 i 5. 
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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 pracovníků2 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. 

 

                                                           
2 V odůvodněných případech se může jednat i o (částečně) odborného pracovníka zařazeného v administrativním týmu. 


