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Dostosowanie następujących części PB: 

 Úprava kapitoly 4.1.2 textu PPP 
 Úprava přílohy č.1  
 Úprava přílohy č.2 
 Úprava přílohy č.15 
 Úprava přílohy č.16 

 Dostosowanie rozdziału 4.1.2 w treści PB 
 Dostosowanie załącznika nr 1 
 Dostosowanie załącznika nr 2 
 Dostosowanie załącznika nr 15 
 Dostosowanie załącznika nr 16 

 
 

 

Shrnutí změn v Metodickém pokynu: 

 

Podsumowanie zmian w zaleceniu metodycznym: 

 
V tomto metodickém pokynu dochází v kap. 4.1.2 k zohlednění skutečnosti, 
že změna ve vykazování výstupových indikátorů nemusí znamenat zároveň 
nutně změnu právního aktu, pokud nedochází ke změně účelu dotace. Ve 
vzorech právních aktů (přílohy č. 1,2,15,16) dochází k doplnění informace, 
že všechny výdaje, aby mohly být v rámci projektu považovány za 
způsobilé, musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2023. Znamená to tedy, 
že pokud je ukončena realizace projektu např. až v prosinci 2023, nemá již 
příjemce dotace pro úhradu nárokovaných výdajů čas do 30 dní od 

W niniejszym zaleceniu metodycznym w rozdz. 4.1.2 został 
uwzględniony fakt, że zmiana w wykazywaniu wskaźników produktu 
nie musi każdorazowo wymagać jednoczesnej zmiany aktu 
prawnego, jeżeli nie zmienia się cel dofinansowania. We wzorach 
aktów prawnych (załączniki nr 1, 2, 15, 16) uzupełniona została 
informacja, że w celu uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach 
projektu wszystkie one muszą być zapłacone najpóźniej do 
31.12.2023 r. Oznacza to więc, że jeżeli realizacja projektu kończy 
się przykładowo dopiero w grudniu 2023 roku, beneficjent 
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ukončení fyzické realizace, ale nejzazším termínem je za všech okolností 
datum 31.12.2023. Po tomto datu nelze uznat již žádný výdaj za způsobilý. 

dofinansowania nie ma już 30 dni od zakończenia rzeczywistej 
realizacji projektu na zapłacenie rozliczanych wydatków i w każdym 
przypadku muszą być one zapłacone najpóźniej dnia 31.12.2023 r. 
Po tym terminie żaden wydatek nie może już zostać uznany za 
kwalifikowalny. 

  

4.1.2 Podstatné změny 
4.1.2 Zmiany istotne 

U této kategorie změn je (s výjimkou změny dohody o spolupráci a změny vykazování indikátorů) nutné 
provést změnu Rozhodnutí/Smlouvy. 

W przypadku tej kategorii zmian należy (z wyjątkiem zmiany porozumienia o współpracy i zmiany 
wykazywania wskaźników) dokonać zmiany Decyzji/Umowy.  

V případě tohoto typu změn je třeba dodržet následující postup: W przypadku tego rodzaju zmian należy przestrzegać poniższej procedury: 

Podat žádost o změnu prostřednictvím Modulu změny v projektu v ISKP tak, že zvolíme příslušnou kartu, 
jíž se žádost týká a navrhneme nové znění / hodnoty po změně pro daný text nebo hodnotu.  

złożyć wniosek o zmianę poprzez Moduł zmiany w projekcie w ISKP poprzez wybranie 
odpowiedniej zakładki, której wniosek dotyczy i zaproponuje nowy brzmienie / wartości po 
zmianie dla danego tekstu czy wartości.  

K žádosti připojit Změnový list, který je přílohou č. 26 téže Příručky (vyplnit dvoujazyčně). Je třeba vyplnit 
všechna povinná pole a ke Změnovému listu připojit případně všechny potřebné přílohy, které se změny 
týkají a její zdůvodnění (v příloze Podrobný rozpočet projektu je třeba barevně zvýraznit požadované 
změny). Změnový list je třeba nahrát ve formátu *.doc / docx a celou žádost o změnu v ISKP podepsat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárních orgánů Hlavního příjemce. 

Do wniosku załączyć Kartę zmiany, która stanowi załącznik nr 26 tegoż Podręcznika (wypełnia 
się ją dwujęzycznie). Należy wypełnić wszystkie pola obowiązkowe i do karty zmiany załączyć 
ewentualnie wszystkie niezbędne załączniki dotyczące zmiany i jej uzasadnienia (w załączniku 
Szczegółowy budżet projektu należy wnioskowane zmiany zaznaczyć kolorem). Kartę zmiany 
należy wgrać w formacie *.doc / docx i cały wniosek o Zmianę w ISKP podpisać kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym statutowych organów Beneficjenta Głównego. 

V případě, že se změna týká některé z povinných příloh předkládaných ve fázi příprav projektu (např. 
technická dokumentace, stavební povolení atd.) je třeba v modulu změn vybrat záložku Dokumenty a 
poté přiložit vyplněný Změnový list spolu s novou přílohou.  

W przypadku, że zmiana dotyczy któregoś z załączników obowiązkowych składanych na etapie 
przygotowania projektu (np. dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę itp.) należy 
wybrać w module zmian zakładkę Dokumenty, następnie załączyć wypełniona Kartę zmiany 
wraz z nowym załącznikiem.  

Společný sekretariát ověří úplnost a správnost údajů ve Změnovém listu a v Žádosti o změnu9.1Poté tuto 
žádost předá k rozhodnutí příslušným orgánům podle povahy změny. Příjemce obdrží rozhodnutí formou 
depeše spolu se všemi stanovisky, které se týkají změny ve Změnovém listu. JS zároveň změnu v IKSP 
v souladu s rozhodnutím schválí / zamítne/ vrátí k opravě. Změnový list bude spolu s rozhodnutím nahrán 
do sekce Dokumenty projektu.  

Wspólny Sekretariat zweryfikuje kompletność i poprawność danych w karcie zmiany i wniosku o 
zmianę9. Następnie wniosek ten przekaże do decyzji odpowiednich instytucji ze względu na 
charakter zmiany. Beneficjent otrzyma w formie depeszy decyzję wraz ze wszystkimi 
stanowiskami dotyczącymi zmiany w Karcie zmiany. Jednocześnie WS zmianę w ISKP zgodnie 
z decyzją zatwierdzi / odrzuci / zwróci do poprawy. Karta zmiany wraz z decyzją zostanie wgrana 
do sekcji Dokumenty projektu.  

S ohledem na subjekt, který je oprávněn o změnách rozhodovat se změny dělí na 2 skupiny: Z punktu widzenia instytucji uprawnionej do podjęcia decyzji w sprawie zmian dzielą się one na 
2 grupy: 

Změny schvalované ŘO: Zmiany zatwierdzane przez IZ: 

1. prodloužení doby realizace projektu,  1. wydłużenie okresu realizacji projektu,  

 
 

91 V případě formálních nesrovnalostí vrátí JS změnu k opravě a nebude ji 
administrovat, dokud ji Hlavní příjemce neupraví. 

9 W przypadku uchybień formalnych WS zwróci zmianę do poprawy i nie będzie on 
administrowany do momentu jego skorygowania przez Beneficjenta Głównego. 
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2. přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky (na úrovni celého projektu) 
kterékoli z dotčených rozpočtových kapitol v případě, že přesouvaná částka převyšuje 500 EUR a 
nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu, celkové výše rozpočtu projektu ani role partnerů 
v projektu, 

2. przesunięcie środków między liniami budżetowymi powyżej 15 % pierwotnej wartości (na 
poziomie całego projektu) którejkolwiek spośród linii budżetowych objętych zmianą, w 
przypadku, gdy zmiana wyniesie ponad 500 EUR oraz nie wpłynie ona na główne 
ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu ani na role Partnerów w projekcie, 

3. přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 5 % celkových způsobilých výdajů 
každého z projektových partnerů, max. však do výše 20 000 EUR, pokud tento přesun nemá vliv na 
splnění podmínek, za nichž byl projekt schválen (zejména kritéria společného financování) a zároveň 
v jeho důsledku nedojde ke změně role partnera v projektu, 

3. przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 5% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych każdego spośród Partnerów projektu, jednak maksymalnie do 
wysokości 20 000 EUR, jeżeli przesunięcie to nie ma wpływu na spełnienie warunków, na jakich 
projekt zatwierdzono (w szczególności kryterium wspólnego finansowania) i jednocześnie w jego 
wyniku nie nastąpi zmiana roli partnera w projekcie, 

4. změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu / účelu dotace (s výjimkou případů 
uvedených v kap. 4.1.1), 

4. zmiany działań projektu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu / przeznaczenie 
dofinansowania (z wyjątkiem przypadków wymienionych w rozdz. 4.1.1), 

5. změna dohody o spolupráci, která byla uzavřena mezi partnery projektu (tato změna nevyžaduje 
změnu Rozhodnutí/Smlouvy). 

5. zmiana porozumienia o współpracy, zawartego między Partnerami projektu (zmiana ta nie 
wymaga zmiany Decyzji/Umowy). 

6. změna v projektových indikátorech, vč. změn ve vykazování výstupových indikátorů10 6. zmiana wewskaźnikach projektowych, wraz z wykazywaniem wskaźników produktu 10 

7. změna v rozpadu financování 7. zmiana w strukturze finansowania 

V případě souhlasu ŘO s předloženou žádostí o změnu (zasílá elektronicky) připraví JS návrh 
Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „Změnové rozhodnutí“, viz příloha č. 5) / 
Dodatku ke smlouvě o projektu (dále „Dodatek ke smlouvě“, viz příloha č. 6). Po elektronickém podpisu 
ze strany ŘO zasílá JS elektronicky obě jazykové verze Změnového rozhodnutí Hlavnímu příjemci a 
zároveň je nahrává do MS2014+. V případě Dodatku ke smlouvě je po elektronickém podpisu ze strany 
Hlavního příjemce Dodatek elektronicky podepsán ze strany ŘO a vrácen zpět JS k elektronickému 
předání Hlavnímu příjemci a k nahrání do MS2014+. JS o odsouhlasené změně informuje také všechny 
Kontrolory zapojené v projektu přes MS2014+.  

Jeżeli IZ pozytywnie rozpatrzy złożony wniosek o zmianę (wysyła elektronicznie), WS 
przygotowuje projekt Decyzji o zmianie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania (zwanej 
dalej „Decyzją zmieniającą”, patrz załącznik nr 5) / Aneks do umowy dotyczącej projektu (zwany 
„Aneksem do umowy”, patrz załącznik nr 6). Po podpisaniu Decyzji zmieniającej podpisem 
elektronicznym przez IZ,  przesyła WS w formie elektronicznej obie wersje językowe Decyzji 
zmieniającej Głównemu Beneficjentowi i jednocześnie wgrywa je do MS2014+. W przypadku 
Aneksu do Umowy, po podpisaniu go podpisem elektronicznym przez Głównego Beneficjenta, 
Aneks zostanie podpisywany podpisem elektronicznym przez IZ i przesyłany ponownie do WS 
w celu przekazania Aneksu w formie elektronicznej Głównemu Beneficjentowi oraz wgrania go 
do MS2014+. WS za pośrednictwem MS2014+ informuje wszystkich kontrolerów zajmujących 
się projektem o zatwierdzonej zmianie.  

V případě zamítavého stanoviska ŘO, které je konečné a není možné se proti němu již dále odvolat, JS 
informuje Hlavního příjemce, kterému zároveň sdělí důvody zamítnutí žádosti o změnu. Informaci obdrží 
na vědomí také všichni Kontroloři zapojení v projektu přes MS2014+. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi IZ, która ma charakter ostateczny i nie ma możliwości 
odwołania się od niej, WS informuje o tym Głównego Beneficjenta, przekazując mu jednocześnie 

 
10 V odůvodněných případech lze ze strany ŘO schválit aktualizaci způsobu vykazování 
výstupových indikátorů, pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu / účelu dotace. Může 
se jednat například o změnu výčtu podpořených jednotek záchranných a 
bezpečnostních složek a útvarů krizového řízení v PO 1, změnu výčtu kulturních a 
přírodních atrakcí, u kterých je sledováno zvýšení návštěvnosti u silničních projektů 
v PO 2, nebo změnu výčtu aktivit, u kterých je sledován počet účastníků v PO 3. Tato 
změna nevyžaduje změnu Rozhodnutí/Smlouvy 

10 W uzasadnionych przypadkach IZ może zatwierdzić aktualizację sposobu 
wykazywania wskaźników produktu, jeżeli nie ma to wpływu na cele projektu/ 
cel dofinansowania. Może to dotyczyć na przykład zmiany wykazu 
dofinansowanych jednostek służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz 
jednostek zarządzania kryzysowego w OP 1, zmiany wykazu atrakcji 
kulturowych i przyrodniczych, w przypadku których monitoringowi podlega 
zwiększenie odwiedzalności w projektach drogowych w OP 2, lub zmiany 
wykazu działań, w przypadku których monitorowana jest liczba uczestników w 
OP 3. Zmiana ta nie wymaga zmiany Decyzji/Umowy. 
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powody odrzucenia wniosku o zmianę. Informację tę za pośrednictwem MS 2014+ otrzymują do 
wiadomości również wszyscy Kontrolerzy zajmujący się projektem. 

JS může také dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení MV. V tomto případě o tomto zjištění 
informuje ŘO, který rozhodne o dalším postupu administrování změny v projektu.  

WS może również stwierdzić, że zmiana projektu podlega zatwierdzeniu przez KM. W takim 
przypadku informuje o tym IZ, która podejmuje decyzję w sprawie dalszej procedury 
administrowania zmiany w projekcie.  

Změny schvalované MV Zmiany zatwierdzane przez KM: 

1. zvýšení objemu dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (na úrovni projektu) - navýšení 
dotace je možné max. o 30 % původní částky dotace uvedené v Rozhodnutí/ Smlouvě 

1. zwiększenie wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (na 
poziomie projektu), zwiększenie wartości dofinansowania wynosić może maks. 30% pierwotnie 
przyznanej kwoty podanej w Decyzji/Umowie 

2. změny aktivit projektu, které ovlivní cíle projektu/účel dotace projektu, 2. zmiany działań projektu, które wpłyną na cele projektu / przeznaczenie dofinansowania 
projektu, 

3. přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 20 000 EUR,  3. przesunięcie środków między budżetami poszczególnych Partnerów o ponad 20 000 EUR, 

4. změna umístění projektu,  4. zmiana lokalizacji projektu,  

5. změna role zahraničního partnera v projektu,  5. zmiana roli Partnera zagranicznego w projekcie,  

6. další závažné změny ovlivňující cíle projektu. 6. inne poważne zmiany wpływające na cele projektu. 

V případě změn aktivit projektu a role zahraničního partnera si JS může vyžádat stanovisko od expertů, 
kteří jsou jmenováni pro hodnocení projektových žádostí, zda změna nemá zásadní vliv na původní 
hodnocení projektu. JS takto může postupovat i v ostatních případech, ve kterých nelze vyloučit zásadní 
vliv na původní hodnocení projektu. Členové MV jsou následně informováni o stanovisku expertů. 

W przypadku zmian działań projektu, wskaźników i roli partnera zagranicznego WS może 
zażądać opinii ekspertów, mianowanych do oceny wniosków projektowych, w celu 
zweryfikowania, czy dana zmiana nie ma zasadniczego wpływu na pierwotną ocenę projektu. 
WS może postąpić w ten sposób również w pozostałych przypadkach, w których nie sposób 
wykluczyć zasadniczego wpływu na pierwotną ocenę projektu. Członkowie KM zostają 
następnie poinformowani o opinii ekspertów. 

O rozhodnutí MV je Hlavní příjemce informován prostřednictvím JS. V případě odsouhlasení změny MV 
připravuje JS Změnové rozhodnutí/Dodatek ke smlouvě stejným způsobem jako v případě změn 
vyžadujících schválení ŘO.  

WS przekazuje Głównemu Beneficjentowi decyzję KM. W przypadku zatwierdzenia zmiany 
przez KM, procedura przygotowania Decyzji zmieniającej/Aneksu do umowy przez WS jest taka 
sama, jak w przypadku zmian wymagających zatwierdzenia przez IZ.  

V případě zamítavého stanoviska MV, JS sdělí důvody zamítnutí Hlavnímu příjemci. Rozhodnutí MV je 
konečné a není možné se proti němu již dále odvolat. Informace obdrží na vědomí také všichni Kontroloři 
zapojení v projektu přes MS2014+. 

W sytuacji, gdy decyzja KM jest negatywna, WS informuje Głównego Beneficjenta o 
przyczynach odrzucenia. Decyzja KM ma charakter ostateczny i nie ma możliwości odwołania 
się od niej. Informację za pośrednictwem MS2014+ otrzymają do wiadomości również wszyscy 
kontrolerzy zajmujący się projektem. 

Pozor!: V případě, že dojde v projektu k další změně, která není v předchozích bodech uvedena, 
rozhodne o dalším postupu ŘO. Dle závažnosti změny může být rozhodnuto o nutnosti projednání této 
změny na MV. Předložení a administrace žádosti o změnu se řídí výše uvedeným postupem. 

Uwaga!: W przypadku, gdy ma zostać wprowadzona inna zmiana, która nie została wymieniona 
w poprzednich punktach, o dalszej procedurze postanawia IZ. W zależności od wagi zmiany 
może być podjęta decyzja o konieczności rozpatrzenia danej zmiany przez KM. Złożenie i 
administrowanie wniosku o zmianę podlega wyżej opisanej procedurze. 

Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR Wpływ zmiany w projekcie na Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu 
państwa RCz 

V některých případech může mít změna projektu také vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu ČR. V takovém případě je povinností každého partnera, který obdržel dotaci ze SR ČR, 
informovat příslušný subjekt, kterému je změna dle výše uvedeného oznamována. 

W niektórych przypadkach zmiana projektu może wpływać także na Decyzję w sprawie 
udzielenia dofinansowania z budżetu państwa RCz. W takim przypadku każdy Partner, który 
otrzymał dofinansowanie z BP RCz, powinien poinformować właściwą instytucję, która jest 
zgodnie z powyższym powiadamiana o zmianie. 

Na základě oznámení změny partnerem, resp. Hlavním příjemcem vydá ŘO Změnové rozhodnutí SR. 
Před vydáním Změnového rozhodnutí SR si může ŘO prostřednictvím JS vyžádat dodatečné podklady, 
pokud je to nezbytné. 

Na podstawie zgłoszenia zmiany przez Partnera lub Głównego Beneficjenta, IZ w takim 
przypadku wydaje Decyzję zmieniającą BP. Jeżeli to konieczne, IZ przed wydaniem Decyzji 
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zmieniającej BP może za pośrednictwem WS wymagać dostarczenia dodatkowych 
dokumentów. 

V případě, že v důsledku změny v projektu dojde ke zvýšení objemu dotace ze státního rozpočtu ČR, je 
nutné toto zvýšení nejprve schválit rozhodnutím ministra pro místní rozvoj a až poté vydat Změnové 
rozhodnutí SR. 

W sytuacji, gdy w wyniku zmiany w projekcie wartość dofinansowania z budżetu państwa RCz 
ulegnie zwiększeniu, zwiększenie to podlega najpierw zatwierdzeniu w drodze decyzji ministra 
rozwoju regionalnego a następnie wyda decyzję zmieniającą do współfinansowania z BP. 

  

Přílohy Załączniki 

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Załącznik nr 1Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania 

Příloha č. 2 Smlouva o projektu Załącznik nr 2 Umowa dotycząca projektu 

Příloha č. 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt technické 
pomoci 

Załącznik nr 15 Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania 
pomocy technicznej 

Příloha č. 16 Smlouva o projektu technické pomoci Załącznik nr 16 Umowa dotycząca projektu pomocy technicznej 
 


