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Tento metodický dopis upravuje výši zálohových plateb u projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 

mil. CZK, a to v souladu s kap. 6.2. Financování operačních programů Metodického pokynu finančních 

toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a 

Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020. Z důvodu 

nedostatečného předfinancování již realizovaných projektů v této výzvě je umožněno vyplatit 

příjemcům projektů, jejichž rozpočet nepřesahuje 5 mil. CZK CZV, zálohové platby dle plánovaných 

potřeb projektu, přičemž celkový objem zálohových plateb vyplacených příjemci v daném okamžiku 

může dosahovat až 100 % CZV projektu, a to bez ohledu na výši již vyúčtovaných výdajů. 

Metodický dopis je vydán na přechodné období, a to od data účinnosti do zapracování do další verze 

Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Akční plánování v území (APU). 

Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu 

o poskytnutí/převodu podpory, je metodický dopis v platnosti po celou dobu realizace projektu. 

Do podkapitoly 8.1.2 upravující výši zálohových plateb doplňuje tento metodický dopis text v níže 

uvedeném znění (vložený text červeně). 

8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 

8.1.2. Platby ex ante 

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Dále platí pro projekty této výzvy 

následující: 

Příjemci bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných 

výdajů za první dvě sledovaná období uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše: 

- 50 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu 

do 18 měsíců (včetně); 

- 40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu 

delší než 18 měsíců a max. 27 měsíců (včetně); 

- 30 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu 

delší než 27 měsíců. 

Pro vyplacení první zálohové platby v dostatečné a zároveň přiměřené výši je nezbytné, aby údaje 

o plánovaných výdajích za jednotlivá sledovaná období byly stanovovány dle reálného odhadu vzniku 

skutečných způsobilých výdajů. 

Ze strany poskytovatele podpory budou poskytnuty zálohové platby maximálně do výše 

spolufinancování podílu EU a SR, v souladu s mírou spolufinancování dle kapitoly 8.1.5 PpŽP – obecná 

část. 

Pro projekty této výzvy dále platí, že ŘO může vyplatit příjemcům projektů, jejichž rozpočet 

nepřesahuje 5 mil. CZK CZV, zálohové platby dle plánovaných potřeb projektu, přičemž celkový objem 

zálohových plateb vyplacených příjemci v daném okamžiku může dosahovat až 100 % CZV projektu, a 

to bez ohledu na výši již vyúčtovaných výdajů. 


