Dotační řízení dle novely zákona č. 367/2017 Sb.,
kterou se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Základní informace o novele ZRP
• Dotace z OPŽP jsou poskytovány na základě zákona
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve změně
pozdějších předpisů (ZRP)
• Novela č. 367/2017 je platná od 7. 11. 2017, účinná
od 1. 1. 2018
• Upravuje:
- Dotační řízení (ve fázi od podání žádosti do vydání
RoPD či zamítnutí žádosti) – postavení poskytovatele
dotace i žadatele o dotaci.
- Doručování skrze MS 2014+
2

Dotační řízení - § 14g – 14q
Poskytovatel vede dotační řízení, možnost delegace
Účastníkem řízení je žadatel
Náležitosti výzvy (zastavení řízení pro nepřípustnost)
Odstranění vad žádosti (zastavení řízení pro vady)
Úmrtí žadatele
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo o zamítnutí
žádosti, příp. o poskytnutí části a zamítnutí ve zbytku
• Lhůta pro vydání rozhodnutí
• Změna a nové rozhodnutí
• Vztah ke správnímu řádu
•
•
•
•
•
•
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Legislativní ukotvení MAS v dotačním řízení
Dle článku 34 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu
a Radu (EU) č. 1303/2013 (obecné nařízení) patří mezi
úkoly tzv. Místních akčních skupin (dále jen „MAS“)
mj. příprava a zveřejňování výzev k podávání
návrhů nebo průběžného postupu pro předkládání
projektů, včetně vymezení kritérií výběru,
přijímání a posuzování žádostí o podporu a výběr
projektů, případně předkládání návrhů orgánu
odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před
schválením a při výběru operací zajišťování souladu se
strategií komunitně vedeného místního rozvoje…
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Pozice MAS v dotačním řízení
• Obecné nařízení má aplikační přednost před ZRP
• MAS je tedy svěřena kompetence posuzovat a
vybírat projektů => tj. i zamítat žádosti, které
nebudou vybrány.
• MAS tedy vstupuje do pozice poskytovatele dotace
dle ZRP a z části vede dotační řízení
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Povinnosti MAS dle ZRP
• Výzvy musí splnit náležitosti dané § 14j
• V případě nepřijatelné žádosti bude řízení zastaveno
usnesením dle § 14j
• V případě vad žádosti bude řízení usnesením
zastaveno dle § 14k
• V případě, že žádost nebude vybrána k podpoře,
bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti dle §
14m
• Doručování je možné prostřednictvím MS 2014+
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Jak na vydání usnesení nebo rozhodnutí
MŽP zpracovalo šablony usnesení a rozhodnutí pro
MAS, které jsou k dispozici zde:
Webové stránky Národní sítě MAS => Dokumenty =>
OPŽP => Aktualizovaný vzor výzvy MAS včetně
příloh- aktuální k 7.2.2018
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/02/MAS_vzor
_vyzvy.zip
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Jednotlivé šablony = Formální vady žádosti
• 1A2 MAS UoZŘ 14k – usnesení o zastavení řízení pro
vady žádosti (případně po marném uplynutí lhůty
pro opravu vad žádosti) – po marném uplynutí lhůty
pro žádost o přezkum

• 1B2 MAS UoZŘ 14k vč. přezkumu – usnesení o
zastavení řízení pro vady žádosti (případně po
marném uplynutí lhůty pro opravu vad žádosti) se
zohledněním výsledků posouzení žádosti o přezkum
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Jednotlivé šablony = nepřijatelnost projektu
• 2A2 MAS UoZŘ 14j – Usnesení o zastavení řízení pro
nepřijatelnost projektu (mimo výzvu, neoprávněným
žadatelem, nemožnost nápravy vad) – po marném
uplynutí lhůty pro žádost o přezkum

• 2B2 MAS UoZŘ 14j vč. přezkumu – usnesení o
zastavení řízení pro nepřijatelnost projektů (mimo
výzvu, neoprávněným žadatlem, nemožnost nápravy
vad) se zohledněním výsledku posouzení žádosti o
přezkum
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Jednotlivé šablony = projekt nebyl vybrán
• 3A2 MAS RoZŽ 14m – Rozhodnutí o zamítnutí
žádosti (na základě věcného hodnocení projektu) –
po marném uplynutí žádosti o přezkum
• 3B2 MAS RoZŽ 14m vč. přezkumu – Rozhodnutí o
zamítnutí žádosti (na základě věcného hodnocení
projektu) se zohledněním výsledku posouzení
žádosti o přezkum
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Děkuji za pozornost!
Mgr. Kateřina Holendová

Vedoucí oddělení právní podpory fondů EU, MŽP

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

