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1

Tento formulář se použije u projektů pro grant určený na veřejnou infrastrukturu, a ne projekty zmíněné v čl. 55
odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, na něž se vztahují pravidla státní podpory ve smyslu článku 87 Smlouvy.
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A. ADRESY A ODKAZY
A.1.

A.2.

Orgán odpovědný za žádost (tj. řídící orgán nebo zprostředkující subjekt)
A.1.1. Název:

TEXT

A.1.2. Adresa:

TEXT

A.1.3. Kontakt:

TEXT

A.1.4. Telefon:

TEXT

A.1.5. Telex/Fax:

TEXT

A.1.6. E-mail:

TEXT

Organizace odpovědná za provedení projektu (příjemce)
A.2.1. Název:

TEXT

A.2.2. Adresa:

TEXT

A.2.3. Kontakt:

TEXT

A.2.4. Telefon:

TEXT

A.2.5. Telex/Fax:

TEXT

A.2.6. E-mail:

TEXT

B. PODROBNÉ ÚDAJE O PROJEKTU
B.1.1. Název projektu / fáze projektu:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.2.

Kategorizace projektové činnosti2
B.2.1. Kód priority

kód
kód

B.2.2. Kód formy financování

kód

B.2.3. Kód územní dimenze

procento
procento

kód
3

B.2.4. Kód hospodářské činnosti
B.2.4.1. Kód NACE4

kód
kód

procento
procento

kód

B.2.5. Kód umístění (NUTS/LAU)5

kód

2

Příloha II nařízení Komise …/…., není-li stanoveno jinak.

3

Pokud projekt zahrnuje více než jednu hospodářkou činnost, je možno uvést více kódů. V tom případě
by se u každého kódu měl uvést procentní podíl, přičemž součet těchto podílů nesmí být vyšší než
100 %.

4

NACE-Rev.1, 4místný kód: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

2

COCOF/06/0004/00 - CS
B.3.

Slučitelnost a soulad s operačním programem
B.3.1. Název souvisejícího operačního programu:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.3.2. Číslo společného kódu pro identifikaci (CCI) operačního programu
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.3.3. Rozhodnutí Komise (číslo a datum):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.3.4. Fond
ERDF

Fond
soudržnosti

B.3.5. Název prioritní osy
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.4.

Popis projektu
B.4.1. Popis projektu (nebo jeho fáze):

a) Uveďte popis projektu (nebo jeho fáze).
TEXTOVÝ RÁMEČEK
b) Je-li daný projekt fází celkového projektu, uveďte popis navrhovaných etap realizace
(s vysvětlením, zda jsou nezávislé z technického a finančního hlediska).
TEXTOVÝ RÁMEČEK
c) Jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu do fází?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.4.2. Technický popis investice do infrastruktury
a) Popište navrhovanou infrastrukturu a dílo, pro něž se navrhuje pomoc, s uvedením
hlavních rysů a dílčích prvků.
TEXTOVÝ RÁMEČEK
b) S ohledem na dotčené dílo uveďte hlavní ukazatele výstupů, které mají být použity, a
jejich počet:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
c) Hlavní subjekty mající prospěch z infrastruktury (tj. cílová populace, jíž bude
infrastruktura sloužit, pokud možno uveďte počet):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
5

Kódy
NUTS:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html.
Použijte
nejpodrobnější příslušný kód NUTS. Pokud se projekt týká více jednotlivých oblastí na úrovni
NUTS/LAU 2, použijte kódování NUTS/LAU 1 nebo vyšší kódy.
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d) Má být infrastruktura vybudována prostřednictvím partnerství veřejného a
soukromého sektoru?
Ano

Ne

Pokud ano, popište formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (tj. proces výběru
partnera ze soukromého sektoru, struktura partnerství, opatření v souvislosti s vlastnictvím
infrastruktury, opatření týkající se rozdělení rizik atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
e) Uveďte podrobné informace, jak bude infrastruktura spravována po dokončení
projektu (tj. veřejné řízení, koncese, jiná forma partnerství veřejného a soukromého
sektoru)
TEXTOVÝ RÁMEČEK
f) Je projekt součástí přeshraničního opatření, které zahrnuje dva nebo více členských
států?
Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte opatření:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
g) Je projekt součástí transevropské sítě dohodnuté na úrovni Společenství?
Ano

Ne

TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.5.

Cíle projektu
B.5.1. Stávající vybavenost infrastrukturou a dopad projektu

Uveďte rozsah, nakolik je (jsou) region(y) v současnosti vybaven(y) typem infrastruktury,
na nějž se vztahuje tato žádost, porovnejte jej s úrovní vybavenosti infrastrukturou, o niž
se usiluje do cílového roku 20…….(tj. podle příslušné strategie nebo případně podle
celostátních/regionálních plánů). Uveďte předvídatelný přínos projektu k cílům
strategie/plánů. Upřesněte možné překážky nebo jiné problémy, jež bude nutno vyřešit.
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.5.2. Socioekonomické cíle
Uveďte socioekonomické cíle projektu.
TEXTOVÝ RÁMEČEK
B.5.3. Přínos k provedení operačního programu
Popište, jak projekt přispěje k dosažení priorit operačního programu (pokud možno
uveďte kvantifikované ukazatele).
TEXTOVÝ RÁMEČEK
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C. VÝSLEDKY STUDIÍ PROVEDITELNOSTI
C.1.

Analýza poptávky
Uveďte shrnutí analýzy poptávky, včetně předpokládané míry využití po
dokončení a tempa růstu poptávky.

TEXTOVÝ RÁMEČEK
C.2.

Zvažované možnosti
Uveďte alternativní možnosti uvažované ve studiích proveditelnosti.

TEXTOVÝ RÁMEČEK
C.3.

Uveďte shrnutí hlavních závěrů vypracovaných studií proveditelnosti

TEXTOVÝ RÁMEČEK
Uveďte přesné odkazy, pokud se na financování studií proveditelnosti podílel
ERDF, Fond soudržnosti, ISPA či jiný nástroj pomoci Společenství.
TEXTOVÝ RÁMEČEK

D. HARMONOGRAM
D.1.

Harmonogram projektu

Níže uveďte harmonogram vývoje celkového projektu.
Pro každou zakázku nebo fázi uveďte v tabulce zvláštní řádek, je-li to třeba. Pokud se žádost
týká etapy projektu, uveďte v tabulce jasně prvky celkového projektu, pro něž se podává
žádost o podporu:
Datum zahájení
(A)

Datum ukončení
(B)

1. Studie proveditelnosti:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

2. Analýza nákladů a přínosů (včetně
finanční analýzy):

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

3. Posouzení dopadu na životní prostředí:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

4. Přípravné studie:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

5. Vyhotovení zadávací dokumentace:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

6. Očekávané zahájení postupu(ů)
nabídkového řízení

dd/mm/rrrr

7. Získání pozemků:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

8. Fáze výstavby/zakázka:

dd/mm/rrrr

dd/mm/rrrr

9. Provozní fáze:

dd/mm/rrrr

Připojte souhrnný časový plán pro hlavní kategorie prací (tj. Ganttův diagram, je-li
k dispozici).
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D.2.

Pokročilost projektu

Popište harmonogram projektu (D.1) z hlediska technického a finančního pokroku a stávající
pokročilost projektu v rámci těchto bodů:
D.2.1. technická (studie proveditelnosti atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
D.2.2. správní (povolení, posouzení vlivu na životní prostředí, nákup pozemků,
výzvy k předložení nabídek atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
D.2.3. finanční (rozhodnutí o závazcích s ohledem na vnitrostátní výdaje
z veřejných zdrojů, požadované nebo poskytnuté úvěry atd. – uveďte
odkazy):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
D.2.4. pokud byl projekt již zahájen, uveďte současný stav prací:
TEXTOVÝ RÁMEČEK

6
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E. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Tento oddíl by se měl zakládat na pokynech k metodice provádění analýzy nákladů a přínosů pro velké projekty.
Kromě toho, že je třeba předložit veškeré prvky, je nutno k doložení této žádosti připojit dokument s úplnou
analýzou nákladů a přínosů jako přílohu II.

E.1.

Finanční analýza

Níže by měly být shrnuty hlavní prvky finanční analýzy v rámci analýzy nákladů a přínosů.

E.1.1. Stručný popis metodiky a zvláštních předpokladů
TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.1.2. Hlavní prvky a parametry použité při finanční analýze
Hlavní prvky a parametry

1

Referenční období (roky)

2

Finanční diskontní sazba
(v %)6

3

Celkové investiční náklady (v EUR,
nediskontované)

4

Celkové investiční náklady (v EUR,
diskontované)

5

Zbytková hodnota (v EUR,
nediskontovaná)

6

Zbytková hodnota (v EUR, diskontovaná)

7

Výnosy (v EUR, diskontované)

8

Provozní náklady (v EUR, diskontované)

9

Čistý výnos = výnosy – provozní náklady
+ zbytková hodnota (v EUR,
diskontováno) = (7) – (8) + (6)

10

Způsobilé výdaje (čl. 55 odst. 2) =
investiční náklady – čistý výnos (v EUR,
diskontováno) = (4) – (9)

11

Nedostatek financování
(v %) =
(10) / (4)

Nediskontovaná
hodnota

Diskontovaná
hodnota (čistá
současná hodnota)

[Náklady a výnosy by se měly zakládat na údajích bez DPH]
6

Upřesněte, zda se jedná o reálnou nebo nominální sazbu. Pokud se finanční analýza provádí ve stálých
cenách, je nutno použít reálnou finanční diskontní sazbu. Pokud se analýza provádí v současných
cenách, je nutno použít nominální diskontní sazbu.

7
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E.1.3. Hlavní výsledky finanční analýzy
Bez podpory Společenství S podporou Společenství
(FRR/C)
(FRR/K)
A
B
1. Finanční
míra (v %)
návratnosti (FRR)

FRR/C

FRR/K

2. Čistá
současná (v EUR)
hodnota (NPV)

FNPV/C

FNPV/K

E.1.4. Výnosy získané během doby životnosti
Pokud se očekává, že projekt přinese zisk prostřednictvím sazeb nebo poplatků
hrazených uživateli, uveďte podrobné údaje o poplatcích (druh a výše poplatků, na
jakém základě byly poplatky stanoveny).
a) Pokrývají poplatky provozní náklady a amortizaci projektu?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
b) Liší se poplatky pro jednotlivé uživatele infrastruktury?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
c) Jsou poplatky přiměřené
i.

užívání projektu/reálné spotřebě?

TEXTOVÝ RÁMEČEK
ii.

znečištění vytvářenému uživateli?

TEXTOVÝ RÁMEČEK
Nejsou-li navrhovány žádné sazby či poplatky, jak budou hrazeny náklady na provoz a
údržbu?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.2.

Socioekonomická analýza
E.2.1. Uveďte stručný popis metodiky (hlavní předpoklady použité při hodnocení
nákladů a přínosů) a hlavní zjištění socioekonomické analýzy:

TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.2.2. Uveďte podrobné údaje o hlavních ekonomických nákladech a přínosech
zjištěných v analýze spolu s hodnotami, které jim byly přiřazeny:

Přínos

Celková
hodnota

Příp.
jednotková
hodnota

( v EUR,

diskontovaná )

8

% celkových
přínosů
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…

…

…

Náklad

Příp.
jednotková
hodnota

…

…

…

Celková
hodnota
( v EUR,
diskontovaná )

% celkových
nákladů

…

…

E.2.3. Hlavní ukazatele ekonomické analýzy
Hlavní parametry a ukazatele

Hodnoty

1. Sociální diskontní sazba (v %)
2. Ekonomická míra návratnosti (v %)
3. Ekonomická čistá současná hodnota (v EUR)
4. Poměr nákladů k přínosům
E.2.4. Účinky projektu na zaměstnanost
Uveďte počet pracovních míst, která budou vytvořena (v přepočtu na plný pracovní
úvazek)
Počet přímo vytvořených
pracovních míst:

Počet (plný pracovní
úvazek)
(A)

Průměrná doba trvání
těchto pracovních míst
(v měsících)
(B)

1. Během prováděcí fáze
2. Během provozní fáze
[Pozn.: nepřímo vytvořená nebo zaniklá pracovní místa se u investic do veřejné
infrastruktury nepožadují].
E.2.5. Určete hlavní nekvantifikovatelné/neocenitelné přínosy a náklady:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.3.

Analýza rizik a citlivosti

E.3.1 Stručný popis metodiky a souhrnných výsledků
TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.3.2 Analýza citlivosti
Uveďte procentní změnu použitou na testované proměnné: ……………….
Uveďte odhadovaný účinek na výsledky indexů finanční a ekonomické
výkonnosti.
Testovaná

Odchylka

Odchylka

9

Odchylka

Odchylka
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proměnná

finanční
míry
návratnosti

finanční čisté ekonomické
současné
míry
hodnoty
návratnosti

ekonomické
čisté současné
hodnoty

Které proměnné byly zjištěny jako kritické? Uveďte použité kritérium.
TEXTOVÝ RÁMEČEK
Jaké jsou měnící hodnoty kritických proměnných?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
E.3.3 Analýza rizik
Popište odhad rozložení pravděpodobnosti indexů finanční a ekonomické výkonnosti
projektu. Předložte příslušné statistické údaje (očekávané hodnoty, standardní
odchylka).
TEXTOVÝ RÁMEČEK

10
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F. ANALÝZA VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
F.1.

Jak projekt:

a) přispěje k cíli environmentální udržitelnosti (evropská politika týkající se změny
klimatu, zastavení ztráty biologické rozmanitosti, jiné …)
b) respektuje zásady preventivních opatření a to, že škody na životním prostředí by měly
být přednostně napraveny u zdroje
c) respektuje zásadu „znečišťovatel platí“
TEXTOVÝ RÁMEČEK
F.2.

Konzultace orgánů pro ochranu životního prostředí

Byly konzultovány orgány pro ochranu životního prostředí, kterých se projekt pravděpodobně
bude týkat vzhledem k jejich zvláštní působnosti?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte jméno(a) a adresu(y) a vysvětlete působnost daného orgánu:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
Pokud ne, uveďte důvody:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
F.3.

Posouzení vlivu na životní prostředí
F.3.1. POVOLENÍ7
F.3.1.1. Bylo již vydáno povolení pro tento projekt?
Ano

Ne

F.3.1.2. Pokud ano, uveďte datum
DD/MM/RRRR
F.3.1.3. Pokud ne, uveďte, kdy byla podána formální žádost o povolení:
DD/MM/RRRR
F.3.1.4. Kdy se očekává pravomocné rozhodnutí?
DD/MM/RRRR
F.3.1.5. Uveďte příslušný orgán nebo orgány, které vydaly nebo vydají
povolení
TEXTOVÝ RÁMEČEK

7

„Povolením“ se rozumí rozhodnutí příslušného (vnitrostátního) orgánu nebo orgánů, které opravňuje
oznamovatele k uskutečnění záměru.

11
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F.3.2. POUŽITÍ SMĚRNICE RADY 85/337/EHS O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ8
F.3.2.1.

Je projekt druhem stavebního záměru, jehož se týká:
příloha I směrnice (přejděte na otázku F.3.2.2)
příloha II směrnice (přejděte na otázku F.3.2.3)
žádná z těchto dvou příloh (přejděte na otázku F.3.3)

F.3.2.2. Vztahuje-li se na projekt příloha I směrnice, připojte tyto dokumenty:
a) informace uvedené v čl. 9 odst. 1 směrnice;
b) všeobecně srozumitelné shrnutí9 studie vlivů na životní prostředí provedené pro
daný projekt;
c) informace o konzultacích s orgány pro ochranu životního prostředí, dotčenou
veřejností a popřípadě s jinými členskými státy.

F.3.2.3. Vztahuje-li se na projekt příloha II směrnice, bylo pro daný projekt
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí?
Ano
(v tom případě připojte potřebné dokumenty uvedené v
bodě F3.2.2)
Ne
(v tom případě vysvětlete důvody a uveďte prahové hodnoty,
kritéria nebo přezkoumání jednotlivých případů, jež umožnily
dospět k závěru, že projekt nemá žádné závažné vlivy na životní
prostředí):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
F.3.3. POUŽITÍ SMĚRNICE O STRATEGICKÉM POSOUZENÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001/42/ES10
F.3.3.1. Vyplývá projekt z plánu nebo programu, jenž náleží do oblasti
působností směrnice o strategickém posouzení vlivů na životní prostředí?
NE – v tom případě uveďte stručné vysvětlení:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
ANO – v tom případě uveďte internetový odkaz nebo elektronickou
kopii všeobecně srozumitelného shrnutí11 zprávy o vlivech na
8

O posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice
o posuzování vlivů na životní prostředí“), Úř. věst. L 175, 5.7.1985, naposledy pozměněná směrnicí
2003/35/ES, Úř. věst. L 156, 25.6.2003.

9

Vypracované podle čl. 5 odst. 3 směrnice 85/337/EHS ve znění pozdějších předpisů.

10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů
některých plánů a programů na životní prostředí, Úř. věst. L 197 ze dne 21.7.2001.

11

Vypracované podle přílohy I písm. j) směrnice 2001/42/ES.

12
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životní prostředí provedené pro daný plán nebo program, aby bylo
možno vyhodnotit, zda se posouzení zabývalo širšími možnými
kumulativními účinky projektu.
F.4.

POSOUZENÍ VLIVŮ NA OBLASTI ZAŘAZENÉ DO SOUSTAVY
NATURA 2000
F.4.1. Bude mít projekt pravděpodobně významné nepříznivé účinky na oblasti
zařazené do soustavy NATURA 2000 nebo na oblasti, jejichž zařazení se
plánuje?
Ano, v tom případě
1. uveďte souhrn závěrů příslušného posouzení provedeného podle
čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS12.
TEXTOVÝ RÁMEČEK
2. Pokud se považovala za nezbytná vyrovnávací opatření podle
čl. 6 odst. 4, předložte kopii formuláře „Informace o projektech,
které budou mít pravděpodobně závažný nepříznivý účinek na
oblasti zařazené do soustavy NATURA 2000 oznámené Komisi
(GŘ pro životní prostředí) podle směrnice 92/43/EHS13“.
Ne, v tom případě připojte prohlášení uvedené v příloze I vyplněné
příslušným orgánem.

F.5.

Dodatečná opatření k začlenění problematiky životního prostředí

Předpokládá projekt (kromě posouzení vlivů na životní prostředí) nějaká dodatečná opatření
k začlenění problematiky životního prostředí (např. environmentální audit, řízení s ohledem
na životní prostředí, zvláštní environmentální monitorování)?
Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
F.6.

Náklady na opatření přijatá k nápravě nepříznivých vlivů na životní
prostředí

Jsou-li zahrnuty v celkových nákladech, odhadněte podíl nákladů na opatření přijatá za
účelem snížení a/nebo napravení nepříznivých vlivů na životní prostředí.
%

Stručně vysvětlete:
TEXTOVÝ RÁMEČEK

12

Úř. věst. L 206 ze dne 22.7.1992.

13

Dokument 99/7 rev.2 přijatý Výborem pro stanoviště (zástupci členských států, zřízený podle směrnice
92/43/EHS) na zasedání dne 4.10.1999.

13
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F.7.

V případě projektů v oblasti vod, odpadních vod a tuhého odpadu:

Vysvětlete, zda je projekt v souladu s odvětvovým/integrovaným plánem a programem
spojeným s prováděním politiky nebo právních předpisů Společenství v těchto oblastech:
TEXTOVÝ RÁMEČEK

G. ODŮVODNĚNÍ PŘÍSPĚVKU Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Výše uvedená socioekonomická analýza poskytuje informace o vnitřní míře návratnosti projektu. Finanční
analýza prokazuje nedostatek financování a dopad podpory Společenství na finanční životaschopnost projektu.
Doplňte tyto informace níže uvedenými prvky.

G.1.

Hospodářská soutěž

Zahrnuje projekt státní podporu?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte v níže uvedené tabulce výši podpory a u schválené státní podpory její číslo
a odkaz na schvalovací dopis, u podpory, na niž se vztahuje bloková výjimka, příslušné
registrační číslo a u oznámené podpory, o níž dosud nebylo rozhodnuto, číslo státní
podpory14.
Zdroje podpory (místní,
regionální, celostátní a
Společenství):

Výše podpory Číslo státní podpory/
Odkaz na
(v EUR)
registrační číslo
schvalovací dopis
u podpory s blokovou
výjimkou

Schválený režim podpory,
schválená podpora ad hoc nebo
podpora spadající do nařízení
o blokové výjimce:
 …………………………..
 …………………………..
Předpokládaná oznámená
podpora, o níž nebylo dosud
rozhodnuto (podpora ad hoc
nebo režim podpory):
 …………………………..
 …………………………..
Podpora, pro níž nebylo
předloženo oznámení (podpora
ad hoc nebo režim podpory)
 …………………………..
 …………………………..
Poskytnutá podpora celkem:
Celkové náklady investičního
projektu

14

Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise
o velkém projektu podle nařízení (ES) č. 1083/2006 nepředstavuje schválení státní podpory.

14
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G.2.

Dopad podpory Společenství na provedení projektu

U každé kladné odpovědi uveďte podrobnosti:
Co se týká podpory Společenství:
a) urychlí provádění projektu?
Ano

Ne

b) je nezbytná pro provedení projektu?
Ano

Ne

TEXTOVÝ RÁMEČEK

H. FINANČNÍ PLÁN
Částka rozhodnutí a jiné finanční údaje v tomto oddíle musí být v souladu se základem
(celkové nebo veřejné náklady) pro míru spolufinancování prioritní osy. Nejsou-li soukromé
výdaje způsobilé pro financování v rámci prioritní osy, musí být ze způsobilých nákladů
vyloučeny; pokud jsou soukromé výdaje způsobilé, mohou být zahrnuty.
H.1.

Rozpis nákladů

v EUR

CELKOVÉ
NÁKLADY
PROJEKTU

(A)

NEZPŮSOBILÉ
NÁKLADY

15

ZPŮSOBILÉ
NÁKLADY

(B)
(C)=(A)-(B)

1.

Poplatky za plány/stavební
projekt
2. Nákup pozemků
3. Výstavba
4. Stroje a zařízení
5. Nepředvídatelné události16
6. Příp. úprava ceny17
7. Technická pomoc
8. Propagace
9. Dozor v průběhu výstavby
10. Mezisoučet
15

Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje mimo období způsobilosti, ii) výdaje nezpůsobilé podle
vnitrostátních předpisů (čl. 56 odst. 4 nařízení Rady č. 1083/2006), iii) jiné výdaje, které nebyly
předloženy ke spolufinancování.
Pozn.: Datem způsobilosti výdajů je datum přijetí žádosti týkající se příslušného operačního programu
nebo jednotného programového dokumentu Komisí nebo 1. leden 2007 podle toho, co nastane dříve.

16

Nepředvídatelné události by neměly překročit 10 % celkových investičních nákladů bez
nepředvídatelných události. Tyto nepředvídatelné události lze zahrnout do celkových způsobilých
nákladů použitých pro výpočet plánovaného příspěvku z fondů – oddíl H2.

17

Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li způsobilé náklady
uvedeny ve stálých cenách.

15
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11. (DPH18)
12. CELKEM

H.2.

Celkové plánované zdroje a plánovaný příspěvek z fondů

Míra nedostatečného financování již byla uvedena v oddíle E.1.2. Měla by se použít na
způsobilé náklady k výpočtu „částky, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané
prioritní osy“ (čl. 41 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Ta se poté vynásobí mírou
spolufinancování prioritní osy s cílem určit příspěvek Společenství.
H.2.1. Výpočet příspěvku Společenství
Hodnota
1.

Způsobilé náklady (v EUR, nediskontované)
(oddíl H.1.12(C))

2.

Míra nedostatku financování (v %) = (E.1.2.11)

3.

Částka rozhodnutí, tj. „částka, na kterou se vztahuje
míra spolufinancování dané prioritní osy“ (čl. 41
odst. 2) = (1)*(2) (při dodržení nejvyššího možného
příspěvku z veřejných zdrojů podle pravidel státní
podpory)

4.

Míra spolufinancování prioritní osy (v %)

5.

Příspěvek Společenství (v EUR) = (3)*(4)

H.2.2. Zdroje spolufinancování
Na základě výsledků výpočtu (případného) nedostatku financování musí být celkové
investiční náklady projektu pokryty z těchto zdrojů:
z toho (pro
informaci)

Zdroje celkových investičních nákladů (v EUR)
Celkové
investiční
náklady

Podpora
Společenství

[H.1.12.(A)]

[H.2.1.5]

a)=
b)+c)+d)+e)

b)

Vnitrostátní
veřejné zdroje
(nebo
ekvivalent)

Vnitrostátní
soukromé zdroje

c)

d)

Jiné zdroje
(upřesněte)

e)

Úvěry
EIB/EIF:

f)

Podrobnosti o rozhodnutí(ch) o vnitrostátních veřejných zdrojích financování, úvěrech atd. by
měly být uvedeny výše v oddíle D.2.3.

18

Je-li DPH považována za způsobilou, uveďte důvody.
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Je-li použito financování úvěrem, přiřadí se subjektu odpovědnému za splacení úvěru, a to
vnitrostátnímu veřejnému nebo vnitrostátnímu soukromému subjektu. V případě úvěrů
EIB/EIF se požaduje uvést výši financování úvěrem pouze pro informaci.
H.3.

Roční finanční plán příspěvku Společenství

Příspěvek Společenství (H.2.1.5) se uvede níže jako podíl ročního závazku programu.
(v EUR)

2007

2008

2009

[FS/ERDF
- upřesněte]

17

2010

2011

2012

2013
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I. SLUČITELNOST
SPOLEČENSTVÍ

S

POLITIKAMI

A

PRÁVNÍMI

PŘEDPISY

Čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006 uvádí, že „operace financované z fondů musí být v souladu se Smlouvou
a s akty přijatými na jejím základě“.
Kromě prvků uvedených výše uveďte tyto informace:

I.1.

Jiné zdroje financování Společenství
I.1.1. Byla s ohledem na tento projekt podána žádost o podporu z jiných zdrojů
Společenství (včetně ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, rozpočtu na TEN-T,
LIFE+, …)?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční nástroj, referenční čísla, data, požadované
částky, poskytnuté částky atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.1.2. Je tento projekt doplňkem jiného projektu, který již je financován či má
být financován z ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, rozpočtu na TEN-T,
jiných zdrojů financování ze strany Společenství?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (přesné podrobné údaje, referenční čísla, data, požadované
částky, poskytnuté částky atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.1.3. Byla s ohledem na tento projekt podána žádost o úvěr nebo kapitálovou
podporu EIB/EIF?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční nástroj, referenční čísla, data, požadované
částky, poskytnuté částky atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.1.4. Byla s ohledem na předchozí fázi tohoto projektu (včetně fáze studie
proveditelnosti a přípravné fáze) podána žádost o podporu z jiných zdrojů
Společenství (včetně ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, EIB, EIF, …)?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční nástroj, referenční čísla, data, požadované
částky, poskytnuté částky atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.2.

Podléhá projekt právnímu řízení ohledně souladu s právními předpisy
Společenství?
Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti:
TEXTOVÝ RÁMEČEK

18
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I.3.

Propagační opatření

Uveďte podrobné údaje o navrhovaných opatřeních k propagaci finanční podpory
Společenství (tj. typ opatření, stručný popis, odhadované náklady, doba trvání atd.):
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.4.

Použití nástroje JASPERS při přípravě projektu
I.4.1. Přispěla technická pomoc v rámci nástroje JASPERS k jakékoli části
přípravy tohoto projektu?
Ano

Ne

I.4.2. Popište prvky projektu, k nimž přispěl nástroj JASPERS (např.
dodržování zásad v oblasti životního prostředí, zadávání zakázek,
přezkum technického popisu).
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.4.3. Jaké byly hlavní závěry a doporučení, pokud jde o příspěvek nástroje
JASPERS, a bylo k nim přihlédnuto při dokončení projektu?
TEXTOVÝ RÁMEČEK
I.5.

Zadávání veřejných zakázek

Byly-li zakázky zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, uveďte příslušný
odkaz.
Zakázka
Datum
Odkaz
…

…

…

J. SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU
Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou přesné a správné.
JMÉNO:
PODPIS:
ORGANIZACE:
(ŘÍDÍCÍ ORGÁN)
DATUM:

19
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PŘÍLOHA I
PROHLÁŠENÍ ORGÁNU ODPOVĚDNÉHO ZA MONITOROVÁNÍ OBLASTÍ
ZAŘAZENÝCH DO SOUSTAVY NATURA 2000
Odpovědný orgán

_____________________

který přezkoumal žádost týkající se projektu

_____________________

který se má nacházet v

_____________________

prohlašuje, že projekt pravděpodobně nebude mít závažné dopady na oblast zařazenou do
soustavy NATURA 2000, a to z těchto důvodů:
TEXTOVÝ RÁMEČEK
Příslušné posouzení podle čl. 6 odst. 3 se proto nepovažovalo za nutné.
Je připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo v nejbližším možném měřítku), která udává
polohu projektu a popřípadě rovněž dotčené oblasti zařazené do soustavy NATURA 2000.
Datum (dd/mm/rrrr):

____________________

Podpis:

____________________

Jméno:

____________________

Funkce:

____________________

Organizace:
____________________
(Orgán odpovědný za monitorování oblastí zařazených do soustavy NATURA 2000)
Úřední razítko:
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