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Metodický dopis je vydáván v souvislosti s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké 

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

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

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU tímto metodickým dopisem doplňuje 

možnost nadále realizovat schválené aktivity v této zemi i po jejím vystoupení z EU (v kap. 5.2.2.2. a 

8.7.2).  

 

Kapitola 5.2.2.2. Přípustné místo realizace projektu 

V této kapitole se současný text nahrazuje textem (nově doplněný text je uveden červeně): 

Realizace projektu může probíhat na celém území ČR. 

Vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky: 

- v rámci aktivity a), c), e) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území 

EU1; 

- v rámci aktivity d) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU2 

i mimo území EU. 

 

Kapitola 8.7.2. Způsobilé výdaje dle druhu 

Metodický dopis doplňuje část podkapitoly 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část3, 

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. 

                                                           
1 Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané 
aktivity i v této zemi. 
2 Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané 
aktivity i v této zemi. 
3 Týká se verze č. 4 i č. 5.  


