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ZALECENIE METODYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 
 
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
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Cel zmian: 
Dostosowanie następujących części PB: 

 Úprava kapitoly 3.1.2 textu PPP  Dostosowanie rozdziału 3.1.2 w treści PB 
  

  

Shrnutí změn v Metodickém pokynu: 

 

Podsumowanie zmian w zaleceniu metodycznym: 

 
V tomto metodickém pokynu dochází v kap. 3.1.2 k doplnění povinnosti 
předložit před podpisem Smlouvy/vydáním Rozhodnutí údaje o skutečném 
majiteli právnické osoby v souladu s českou i polskou legislativou. 

W niniejszym zaleceniu metodycznym w rozdz. 3.1.2. uzupełniony 
został obowiązek złożenia przed podpisaniem Umowy/wydaniem 
Decyzji danych dotyczących faktycznego właściciela osoby prawnej 
zgodnie z polskimi i czeskimi przepisami prawa. 
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3.1.2 Příprava Rozhodnutí/Smlouvy 3.1.2 Przygotowanie Decyzji/Umowy 
Po rozhodnutí MV o doporučení projektu k poskytnutí dotace a poté, co budou posouzeny veškeré 
žádosti o přezkum (v případě projektů nedoporučených k financování), JS vyzve v souladu s § 14k odst. 
(3) českého zákona o rozpočtových pravidlech Vedoucího partnera projektu formou interní depeše 
v MS2014+ k doplnění podkladů pro vydání Rozhodnutí/přípravu Smlouvy.  Ve výzvě je obsaženo 
následující: 

Po podjęciu przez KM decyzji co do rekomendacji projektu oraz po rozpatrzeniu wszystkich 
wniosków o weryfikację (w przypadku projektów niezarekomendowanych do dofinansowania) 
WS zgodnie z § 14k ust. (3) czeskiej ustawy o zasadach budżetowych wezwie Partnera 
Wiodącego w formie depeszy wewnętrznej w MS2014+ do uzupełnienia dokumentów 
niezbędnych do wydania Decyzji/Umowy. Wezwanie obejmuje poniższe elementy: 

 seznam podkladů, které musí Vedoucí partner před vydáním Rozhodnutí/podpisem Smlouvy 
předložit (nahrát do IS KP14+ jako přílohu),  

 listę dokumentów, które Partner Wiodący ma obowiązek złożyć (wgrać w IS KP14+ 
jako załącznik) przed wydaniem Decyzji/podpisaniem Umowy, 

 termín, do kdy je tyto podklady možné nejpozději předložit (zpravidla 10 pracovních dnů od 
zaslání výzvy k doplnění podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy), 

 ostateczny termin złożenia tych dokumentów (co do zasady  10 dni roboczych po 
przesłaniu wezwania do uzupełnienia dokumentów do wydania Decyzji/podpisania 
Umowy), 

Vedoucí partner je povinen na základě výzvy obdržené od JS doplnit do IS KP 14+ ve stanoveném 
termínu následující podklady pro přípravu Rozhodnutí/Smlouvy  (včetně dalších povinných příloh 
uvedených v Příručce pro žadatele, v kapitole A.5): 

Partner Wiodący, w oparciu o wezwanie otrzymane od WS, ma obowiązek złożenia w IS KP 
14+, we wskazanym terminie następujących dokumentów w celu przygotowania Decyzji/Umowy 
(wraz z pozostałymi obowiązkowymi załącznikami podanymi w Podręczniku wnioskodawcy, w 
rozdziale A.5) 

1. vyplnění v IS KP14+ údaje týkající se Identifikace bankovního účtu1, na který bude 
posílána dotace z EFRR (viz příloha č. 3)   viz kap. 4.5, 

1. uzupełnienie w IS KP14+ danych odnośnie Identyfikacji rachunku bankowego1, na 
który będą przesyłane środki dofinansowania z EFRR (patrz załącznik nr 3) – zob. 
rozdz. 4.5, 

2. vyplnění údajů o veřejných zakázkách, které jsou/budu v rámci projektu realizovány 
jednotlivými partnery, 

2. uzupełnienie danych dotyczących zamówień publicznych, które są/będą realizowane 
w ramach projektu przez poszczególnych Partnerów  

3. provedení aktualizace finančního plánu projektu v IS KP14+ – částky a data jednotlivých 
položek finančního plánu odpovídají předpokládaným požadovaným částkám a 
termínům předkládání žádostí o platbu,  

3. przeprowadzenie aktualizacji planu finansowego projektu w IS KP14+ – kwoty i daty 
poszczególnych pozycji planu finansowego muszą odpowiadać zakładanym 
wymaganym kwotom i terminom składania wniosków o płatność 

4. doklad o zabezpečení spolufinancování, 4. dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania 

5. doklad opravňující provádět stavební práce včetně projektové dokumentace, na základě 
které bylo příslušné povolení vydáno2(je-li relevantní), 

5. dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych, wraz z 
dokumentacją projektową, na podstawie której wydano odpowiednie pozwolenie2 
(jeżeli obowiązuje), 

6. doklad prokazující vlastnické právo k nemovitostem (je-li relevantní), 6. dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (jeżeli obowiązuje), 

 
1 Hlavní příjemce je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Není nutné zřizování 
zvláštního účtu pro projekt (v tom případě poplatky za vedení účtu jsou nezpůsobilé, způsobilé jsou 
pouze poplatky za transakce související s projektem). V případě vedení zvláštního účtu projektu jsou i 
poplatky za jeho vedení způsobilé. V případě příspěvkových organizací územních samosprávných celků 
jde o číslo účtu zřizovatele. 

1 Główny Beneficjent jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego w euro przez cały okres 
dokonywania płatności. Nie ma konieczności zakładania specjalnego rachunku dla projektu (w tym 
przypadku opłaty za prowadzenie rachunku są niekwalifikowalne, kwalifikowalne są tylko opłaty za 
operacje związane z projektem). W przypadku prowadzenia odrębnego rachunku projektu opłaty 
związane z jego prowadzeniem są kwalifikowalne.W przypadku jednostek budżetowych jednostek 
samorządu terytorialnego chodzi o numer rachunku jednostki powołującej. 

 
2 V případě, že je soubor větší než 500 MB, bude předložen na CD/DVD. 2 Jeżeli plik jest większy niż 500 MB, składa się go na CD/DVD. 
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7. návrh monitorovacích období projektu a harmonogramu předkládání Zpráv a Žádostí o 
platbu (viz příloha č. 4) – jedná se o návrh, který může být před vydáním Rozhodnutí / 
podpisem Smlouvy upraven. Vedoucí partner má povinnost nechat si odsouhlasit 
svým kontrolorem harmonogram před jeho předložením, 

7. propozycja Okresów monitorowania projektu oraz harmonogramu składania Raportów 
i Wniosków o płatność, (zob. załącznik nr 4) – jest to propozycja, która może zostać 
skorygowana przed wydaniem Decyzji / podpisaniem Umowy. Partner Wiodący ma 
obowiązek skonsultowania i zatwierdzenia harmonogramu przez 
odpowiedniego Kontrolera przed jego złożeniem, 

8. aktualizované Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis je-li pro projekt 
relevantní (příloha č. 46 Příručky pro žadatele), 

8. zaktualizowane Oświadczenie wnioskodawcy o dofinansowanie w trybie de minimis, 
jeżeli obowiązuje on w przypadku danego projektu (załącznik nr 46 Podręcznika 
wnioskodawcy). 

9. Čestné prohlášení o nevydání inkasního příkazu v případě, že se na projekt vztahuje 
veřejná podpora v rámci de minimis či blokové výjimky (příloha č. 48 Příručky pro 
žadatele) 

9. Oświadczenie o niewydaniu polecenia zwrotu pomocy w sytuacji, gdy z projektem 
wiąże się pomoc publiczna w ramach de minimis lub wyłączenia blokowego (załącznik 
nr 48 Podręcznika Wnioskodawcy). 

10. Výpis z Evidence skutečných majitelů v ČR / Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych v PR. Čeští partneři, kteří jsou evidující osobou ve smyslu zákona o 
evidenci skutečných majitelů (nevztahuje se na subjekty uvedené v § 7 zákona č. 
37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů), předloží úplný výpis platných údajů, které 
byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. Polští partneři, kteří jsou 
subjekty obchodního práva a právnické osoby soukromého práva (např. NNO), doloží 
aktuální (ne starší než 14 dní) výpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych. 

10. Wyciąg z Evidence skutečných majitelů w RCz / z Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych.w RP. Czescy partnerzy, którzy są podmiotem zobowiązanym do 
zgłoszenia w myśl ustawy o ewidencji beneficjentów rzeczywistych (nie dotyczy 
podmiotów, o których mowa w § 7 ustawy nr 37/2021 o ewidencji beneficjentów 
rzeczywistych), złożą pełny wyciąg ważnych danych, które zostały usunięte bez ich 
zastąpienia lub zastąpione nowymi danymi. Polscy partnerzy, którzy są podmiotami  
prawa handlowego oraz osobami prawnymi wg prawa prywatnego (np. NGO)  złożą 
aktualny (nie starszy niż 14 dni) wyciąg z Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych. 

Pokud Vedoucí partner z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty 
v určeném termínu, dohodne se s JS na náhradním termínu dodání. V případě, že ani v náhradním 
termínu dohodnutém s JS Vedoucí partner nedodá požadované dokumenty, JS zastaví přípravu 
Rozhodnutí/Smlouvy a postoupí záležitost ŘO, který může rozhodnout o tom, že projekt nebude 
z Programu finančně podpořen a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.   

W przypadku, gdy Partner Wiodący nie będzie z uzasadnionych przyczyn w stanie złożyć 
dokumentów we wskazanym terminie, uzgodni on z pracownikami WS dodatkowy termin ich 
dostarczenia. Jeżeli w terminie dodatkowym, uzgodnionym z WS, Partner Wiodący nie dostarczy 
wymaganych dokumentów, WS wstrzyma przygotowanie Decyzji/Umowy i przekaże sprawę do 
IZ, która może postanowić o tym, iż projekt nie będzie dofinansowany z Programu a środki 
zostaną przeznaczone na finansowanie innych projektów. 

JS na základě údajů obdržených od Vedoucího partnera vypracuje návrh Rozhodnutí/Smlouvy. V návrhu 
Rozhodnutí/Smlouvy. JS ve spolupráci s kontrolorem Vedoucího partnera posoudí, zda se na projekt 
bude vztahovat povinnost předkládat zprávy v období udržitelnosti. 

WS na podstawie danych otrzymanych od Partnera Wiodącego opracowuje projekt 
Decyzji/Umowy, w projekcie Decyzji/umowy. WS we współpracy z kontrolerem Partnera 
Wiodącego oceni, czy do projektu stosuje się obowiązek składania raportów w okresie trwałości.  

V rámci přípravy Rozhodnutí/Smlouvy JS kontroluje také soulad mezi finančním plánem uvedeným 
v MS2014+ a harmonogramem předkládání zpráv dohodnutým s kontrolorem. V případě nesouladu JS 
vyzývá Vedoucího partnera k úpravě v IS KP14+. 

W ramach przygotowania Decyzji/Umowy WS kontroluje również zgodność między planem 
finansowym podanym w MS2014+ i harmonogramem składania raportów uzgodnionym z 
kontrolerem. W przypadku niezgodności WS wzywa Partnera Wiodącego do wprowadzenia 
zmian w SI KP14+, 

V případě změn v projektu v období mezi schválením projektu na Monitorovacím výboru a podpisem 
Smlouvy/vydáním Rozhodnutí je Vedoucí partner povinen předložit žádost o změnu prostřednictvím 
interní depeše v MS2014+ na JS. Změny mohou být v této fázi ale pouze formálního charakteru (změna 
statutárního zástupce, změna realizačního týmu atd.), případně musí být nezbytné pro vydání právního 
aktu. V případě potřeby JS postup řešení změny konzultuje s Řídícím orgánem za účelem posouzení 
dopadu změny do procesu hodnocení žádosti.  

W razie zmian w projekcie, wprowadzonych w okresie między zatwierdzeniem projektu na 
Komitecie Monitorującym a podpisaniem Umowy / wydaniem Decyzji, Partner Wiodący ma 
obowiązek złożenia do WS za pośrednictwem depeszy wewnętrznej w MS2014+. Zmiany w tej 
fazie mogą mieć jedynie charakter formalny (zmiana osób statutowych, zmiany zespółu 
realizującego itp.), ewentualnie zmiany te muszą być niezbędne do wydania aktu prawnego. WS 
konsultuje procedurę wprowadzenia zmiany z Instytucją Zarządzającą w celu oceny 
oddziaływania zmiany na proces oceny wniosku.  

V případě, že byl projekt na zasedání MV doporučen s podmínkou, může dojít k posunutí lhůt pro vydání 
Rozhodnutí/uzavření Smlouvy v závislosti na tom, jak rychle Vedoucí partner splní připomínky 
stanovené Monitorovacím výborem. V případě, že se z důvodu průtahů na straně Vedoucího partnera 
nepodaří vydat Rozhodnutí/uzavřít Smlouvu do 6 měsíců od zasedání MV, může ŘO rozhodnout o tom, 

Jeżeli projekt został na posiedzeniu KM zarekomendowany z warunkiem, może nastąpić 
przesunięcie terminów określonych dla wydania Decyzji/zawarcia Umowy, w zależności od tego, 
jak szybko Partner Wiodący spełni warunki określone przez Komitet Monitorujący. Jeżeli na 
skutek zwłoki po stronie Partnera Wiodącego nie uda się wydać Decyzji/zawrzeć Umowy w ciągu 
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že projekt nebude z Programu finančně podpořen. V tomto případě vydá ŘO rozhodnutí, dle § 14m odst. 
(1) písm. b) českého zákona o rozpočtových pravidlech, kterým žádost zcela zamítne. 

6 miesięcy od posiedzenia KM, IZ może postanowić o tym, iż projekt nie zostanie dofinansowany 
z Programu. W takim przypadku IZ wydaje decyzję zgodnie z § 14m ust. (1) lit. b) czeskiej ustawy 
o zasadach budżetowych, na mocy której wniosek całkowicie odrzuca.  

  

 


