Metodika řízení projektů MV
v organizacích územní veřejné
správy
Příloha č. 1
Řízení projektů kofinancovaných
ze strukturálních fondů
Evropské unie

VERZE: 01
DATUM: 30. 5. 2011

OBSAH
Obsah .................................................................................................................................... 2
1

2

Shrnutí ........................................................................................................................... 3
1.1

Úvodní informace............................................................................................................ 3

1.2

Historie změn ................................................................................................................. 3

Terminologický slovník .................................................................................................. 4

3 Desatero projektu územní veřejné správy doplněné o specifika projektu
kofinancovaného ze SF EU .................................................................................................... 5
4

Životní cyklus projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU .................. 7
Fáze A. Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU ..........................................................11
Fáze B. Zpracování a podání Žádosti o dotaci ..............................................................................14
Fáze C. Schvalovací proces Žádosti o dotaci ................................................................................17
Fáze D. Řízení projektu na úrovni SF EU .....................................................................................20
Fáze E. Zajištění povinné publicity projektu .................................................................................24
Fáze F. Čerpání dotace ..............................................................................................................26
Fáze G. Zajištění povinné udržitelnosti projektu ...........................................................................30

5

6

Systém řízení projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU ................ 31
5.1

Organizační struktura projektu........................................................................................31

5.2

Projektové role ..............................................................................................................32

5.3

Procedury a pravidla projektu .........................................................................................33

Standardy projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU ...................... 34

Seznam obrázků ................................................................................................................. 35

Metodika PRINCeGON v území – Řízení projektů kofinancovaných ze SF EU

2 / 35

1 SHRNUTÍ
Tato úvodní kapitola obsahuje základní informace o dokumentu Řízení projektů kofinancovaných
ze strukturálních fondů Evropské unie (Příloha č. 1 dokumentu PRINCeGON – metodika řízení
projektů MV v organizacích územní veřejné správy).

1.1 Úvodní informace
Název dokumentu

Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy:
Příloha č. 1 – Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie

Zkratka dokumentu

Řízení projektů kofinancovaných ze SF EU

Autor dokumentu

Equica, a.s.

Účel dokumentu

Příloha č. 1 (Metodika řízení projektů MV v organizacích územní
veřejné správy popisuje principy a specifika řízení projektů
kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.
Dokument vznikl za účelem identifikace a popsání nezbytných kroků
potřebných
pro
úspěšnou
realizaci
projektů,
které
jsou
spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie.

Závaznost
dokumentu

Požadavky obsažené v tomto dokumentu jsou závazné pro všechny
účastníky projektu, jak na úrovni řídící, tak i na úrovni výkonné.

Datum zpracování

30. května 2011

1.2 Historie změn
Číslo
verze

Datum verze

01

30. 5. 2011

Autor

Poznámka

Equica, a.s.

První verze Přílohy č. 1 Metodika řízení projektů
MV v organizacích územní veřejné správy
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2 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
Pojmy uvedené v dokumentu Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů
Evropské unie jsou vysvětleny ve výkladovém slovníku na webových stránkách fondů Evropské unie:
http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar.
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3 DESATERO

PROJEKTU ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
DOPLNĚNÉ O SPECIFIKA PROJEKTU KOFINANCOVANÉHO
ZE SF EU

Tato kapitola dokumentu Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské
unie rozšiřuje deset stěžejních bodů přípravy a realizace projektu územní veřejné správy, které jsou
uvedeny v kapitole 3. metodiky řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (kapitola 3.
Desatero projektu územní veřejné správy).
Desatero přípravy a realizace projektu územní veřejné správy doplněné o body související
s kofinancováním projektu ze SF EU1:
1. Je nutné nastavit vedle liniového řízení novou formu řízení, tzv. projektové řízení. Většinou
tím v organizaci územní veřejné správy vzniknou nové vztahy nadřízenosti a podřízenosti.
2. Musí být naplánováno a zajištěno financování projektu.
3. Musí být zajištěno kofinancování projektu z vlastních zdrojů včetně zajištění
prostředků na období udržitelnosti projektu dle podmínek operačního programu strukturálních
fondů Evropské unie.
4. Musí být provedena analýza vhodných operačních programů strukturálních fondů
Evropské unie za účelem zjištění možnosti čerpání prostředků na spolufinancování projektu.
5. Je nutné zhodnotit možnost zpracování Žádosti o dotaci včetně povinných příloh vlastními
silami nebo s využitím externího Dodavatele.
6. Musí být nadefinována organizační struktura projektu. Její složení závisí na typu,
rozsahu a složitosti projektu.
7. Projekt by měl být z důvodu snadnějšího řízení a kontroly rozdělen do projektových fází,
které tvoří tzv. životní cyklus projektu.
8. Projekt musí být řádně naplánován a řízen. Plánování a řízení projektu se prolíná celým
životním cyklem projektu.
9. Projekt musí být řádně naplánován a řízen zejména s ohledem na období udržitelnosti
projektu vyplývající z podmínek operačního programu strukturálních fondů Evropské unie.
10. Žádost o dotaci musí být podána včetně všech povinných příloh. Je nutné zabezpečit
administraci procesu získání dotace.
11. Každá fáze životního cyklu má v projektu svou důležitou roli. Zanedbání některé fáze může
později vést k závažným problémům nebo neúspěchu projektu.

1

Doplněné body v desateru projektu územní veřejné správy související s kofinancováním projektu ze SF EU jsou v textu
označeny vínovou barvou.
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12. Projekt musí být realizován dle podmínek příslušného operačního programu
strukturálních fondů Evropské unie, tedy včetně monitoringu projektu, zajištění
podmínek povinné publicity a administrace Žádosti o platbu.
13. Administrace výběrových řízení na zajištění externího Dodavatele musí být provedena
dle podmínek příslušného operačního programu strukturálních fondů Evropské
unie, jež doplňují zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
14. Pro efektivní využití lidských zdrojů je nezbytné jednoznačně rozdělit pravomoci,
odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých projektových rolí.
15. Projektová role může být zajištěna jak ze 100 % jednou osobou, tak i pouze částečnou
kapacitou dané osoby. Některé projektové role mohou být pokryty pouze jednou osobou.
16. Pro řešení problémů a rizik vznikajících v průběhu realizace projektu musí být při zahájení
projektu stanovena pravidla pro eskalaci problémů a rizik, a zajištění jejich nápravy.
17. Je důležité evidovat projektovou dokumentaci a následně ji archivovat.
18. Z pohledu splnění podmínek získání dotace je zásadní zajistit ostrý provoz projektu –
udržitelnost projektu.
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4 ŽIVOTNÍ

CYKLUS PROJEKTU ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
KOFINANCOVANÉHO ZE SF EU

Dokument Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie definuje
základní fáze životního cyklu typového projektu územní veřejné správy, který je spolufinancován
ze strukturálních fondů Evropské unie.
V případě, že je projekt kofinancován ze strukturálních fondů Evropské unie (dále také „SF EU“), je
životní cyklus typového projektu územní veřejné správy rozšířen o procesy související
s kofinancováním projektu dle pravidel operačního programu (dále také „OP“) strukturálních fondů
Evropské unie.
Základní schéma životního cyklu typového projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU,
které je znázorněno na níže uvedeném obrázku, se skládá z následujících fází:
















Iniciace projektu
Příprava projektu
Plánování
Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU
Zpracování a podání Žádosti o dotaci
Schvalovací proces Žádosti o dotaci
Řízení projektu
Řízení projektu na úrovni SF EU
Realizace projektu
Zajištění povinné publicity projektu
Čerpání dotace
Provoz projektu
Ukončení projektu
Zajištění povinné udržitelnosti projektu
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Obr. č. 1: Fáze životního cyklu typového projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU
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Fáze typového projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU, které jsou na obrázku č. 1
označeny zelenou barvou (tj. fáze Iniciace projektu, Příprava projektu, Plánování, Řízení projektu,
Realizace projektu, Provoz projektu a Ukončení projektu), jsou popsány v kapitole 4. metodiky řízení
projektů MV v organizacích územní veřejné správy (kapitola 4. Životní cyklus projektu územní veřejné
správy).
Tato příloha metodiky řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy popisuje pouze fáze
související s řízením projektu územní veřejné správy, který je kofinancován ze SF EU, tj. fáze:









Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU
Zpracování a podání Žádosti o dotaci
Schvalovací proces Žádosti o dotaci
Řízení projektu na úrovni SF EU
Zajištění povinné publicity projektu
Čerpání dotace
Zajištění povinné udržitelnosti projektu

Výše uvedené fáze související s řízením projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU
jsou označeny na obrázku č. 1 a ve výše uvedeném textu vínovou barvou.
Fáze, které tvoří životní cyklus projektu kofinancovaného ze SF EU, se dále dělí na:




procesy;
činnosti.

Každá z činností jednotlivých fází životního cyklu typového projektu územní veřejné správy
kofinancovaného ze SF EU je pro snadnou orientaci popsána ve struktuře:






základní informace o činnosti (věcná náplň činnosti);
kdo činnost vykonává;
vstupy činnosti;
výstupy činnosti.

Grafické znázornění schémat jednotlivých procesů a činností projektu kofinancovaného ze SF EU je
v následujících podkapitolách zobrazeno níže uvedeným způsobem:

Číslo procesu
NÁZEV PROCESU

Proces

Číslo činnosti
Název činnosti

Činnost

Projektová
role

Projektová role odpovědná za realizaci činnosti
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Výstup
činnosti

Výstup činnosti
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Fáze A. Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU
Při přípravě projektu je vhodné zvážit možnost spolufinancování projektu ze strukturálních fondů
Evropské unie (www.strukturalni-fondy.cz).
V rámci fáze Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU jsou relevantním zaměstnancem
organizace územní veřejné správy (dále také „OÚVS“), který má zkušenosti s problematikou
strukturálních fondů Evropské unie, vytipovány vhodné operační programy pro získání dotace
na realizaci plánovaného projektu.
Plánovaný projekt musí být v souladu se záměrem operačního programu, z něhož chce OÚVS čerpat
finanční prostředky. Podrobnosti o jednotlivých operačních programech strukturálních fondů Evropské
unie (www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013) jsou uvedeny v Programovém dokumentu a
Prováděcím dokumentu operačního programu SF EU.
Po vytipování vhodných operačních programů SF EU relevantní zaměstnanec OÚVS průběžně realizuje
monitoring těchto operačních programů za účelem identifikace výzvy, v rámci které by bylo možné
podat Žádost o dotaci plánovaného projektu.
Fáze A. Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU se skládá ze dvou procesů:




Proces A.1. Monitoring operačních programů
Proces A.2. Rozhodnutí o zpracování Žádosti o dotaci

Monitoring
operačních
programů

Rozhodnutí
o zpracování
Žádosti o dotaci

Obr. č. 2: Procesy fáze A. Analýza možností kofinancování projektu ze SF EU
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Proces A.1. Monitoring operačních programů
Monitoring operačních programů je zaměřen na tematickou oblast, která bude řešena v rámci
plánovaného projektu. Monitoring je realizován relevantním zaměstnancem OÚVS, který má
zkušenosti s problematikou SF EU.
Proces A.1. Monitoring operačních programů se skládá z následujících činností:
Činnost A.1.1. Monitoring výzev operačních
programů
Na základě informací o plánovaném projektu
(tj. na základě schváleného Projektového záměru)
jsou identifikovány vhodné operační programy
SF EU, z kterých by případně mohl být plánovaný
projekt kofinancován.

Proces A.1.
MONITORING
OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Zaměstnanec
OÚVS

Činnost A.1.1.
Monitoring výzev
operačních programů
Seznam
vhodných OP

Zaměstnanec
OÚVS

Činnost A.1.2.
Identifikace vhodné
výzvy operačního
programu

Vhodné operační programy SF EU jsou vytipovány
na základě souladu Projektového záměru s cíli a
podmínkami operačního programu, které jsou
uvedeny
v
Programovém
dokumentu
a
Prováděcím dokumentu operačního programu.
Vybrané operační programy jsou průběžně
monitorovány za účelem identifikace vhodné
výzvy.

Identifikovaná
Zhodnocení
výzva
OP
realiz.
projektu

Kdo vykonává:
Zaměstnanec OÚVS
Vstupy činnosti:
Projektový záměr – schválený
Výstupy činnosti: Seznam vhodných OP

Činnost A.1.2. Identifikace vhodné výzvy
operačního programu
V průběhu monitoringu výzev operačních
programů SF EU zaměstnanec OÚVS identifikuje
vhodnou výzvu, v rámci které může OÚVS
(žadatel dotace) podat Žádost o dotaci.
Kdo vykonává:
Zaměstnanec OÚVS
Vstupy činnosti: Seznam vhodných OP
Výstupy činnosti: Identifikovaná výzva OP
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Proces A.2. Rozhodnutí o zpracování Žádosti o dotaci
V rámci tohoto procesu je posouzena vhodnost identifikované výzvy operačního programu SF EU
pro kofinancování plánovaného projektu a je rozhodnuto Zastupitelstvem OÚVS o zpracování
či nezpracování Žádosti o dotaci.
Proces A.2. Rozhodnutí o zpracování Žádosti o dotaci se skládá z následujících činností:
Činnost A.2.1.
Zhodnocení
vhodnosti
identifikované výzvy operačního programu
Zastupitelstvo OÚVS rozhodne o vhodnosti
identifikované výzvy operačního programu SF EU
pro kofinancování plánovaného projektu.

Proces A.2.
ROZHODNUTÍ O ZPRACOVÁNÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI

Zastupitelstvo
OÚVS

Zastupitelstvo
OÚVS

Činnost A.2.1.
Zhodnocení vhodnosti
identifikované výzvy
operačního programu

Činnost A.2.2.
Rozhodnutí
o zpracování
Žádosti o dotaci

V případě, že je relevantním zaměstnancem OÚVS
identifikováno více vhodných výzev pro případné
kofinancování projektu, Zastupitelstvo OÚVS
vybere z těchto výzev výzvu nejvhodnější.
Rozhodnutí
o vhod. výzvy

Rozhodnutí
Zhodnocenío
zprac. projektu
Žádosti
realiz.

Kdo vykonává:
Zastupitelstvo OÚVS
Vstupy činnosti: Identifikovaná výzva OP
Výstupy činnosti: Rozhodnutí o vhodnosti
identifikované výzvy OP

Činnost A.2.2. Rozhodnutí
Žádosti o dotaci

o

zpracování

Zastupitelstvo OÚVS na základě posouzení
vhodnosti
identifikované
výzvy
operačního
programu
SF EU
rozhodne
o
zpracování
či nezpracování Žádosti o dotaci.
V případě kladného rozhodnutí o zpracování
Žádosti o dotaci Zastupitelstvo OÚVS také
rozhodne, zda organizace má dostatečné interní
kapacity a zkušenosti potřebné ke zpracování
Žádosti o dotaci nebo zda bude Žádost o dotaci
zpracována externím Dodavatelem.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zastupitelstvo OÚVS
Rozhodnutí o vhodnosti
identifikované výzvy OP
Výstupy činnosti: Rozhodnutí o zpracování /
nezpracování Žádosti o dotaci
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Fáze B. Zpracování a podání Žádosti o dotaci
Fáze Zpracování a podání Žádosti o dotaci je realizována na základě kladného stanoviska rozhodnutí
Zastupitelstva OÚVS o zpracování Žádosti o dotaci. Žádost o dotaci může být zpracována buď
interními kapacitami organizace (zaměstnanci OÚVS) nebo externím Dodavatelem, který je vybrán
na základě realizovaného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů; popřípadě dle vnitřních předpisů OÚVS.
Níže je uveden popis zpracování a podání Žádosti o dotaci interními silami OÚVS.
SF administrátor ve spolupráci s Projektovým manažerem zpracuje a podá Žádost o dotaci
dle podmínek vyhlášené výzvy a relevantních dokumentů operačního programu SF EU. Žádost o dotaci
se ve většině případů odevzdává v elektronické i listinné podobě, která musí být podepsána
Statutárním zástupcem OÚVS.
Konkrétní postup přípravy a podání Žádosti o dotaci je popsán v podmínkách výzvy a relevantních
dokumentech daného operačního programu SF EU (Programový dokument, Prováděcí dokument).
Fáze B. Zpracování a podání Žádosti o dotaci se skládá ze dvou procesů:




Proces B.1. Zpracování Žádosti o dotaci
Proces B.2. Podání Žádosti o dotaci

Zpracování
Žádosti o dotaci

Podání
Žádosti o dotaci

Obr. č. 3: Procesy fáze B. Zpracování a podání Žádosti o dotaci
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Proces B.1. Zpracování Žádosti o dotaci
Po vyhlášení výzvy operačního programu SF EU, ze kterého lze plánovaný projekt kofinancovat,
SF administrátor podrobně prostuduje podmínky vyhlášené výzvy a relevantní dokumenty daného
operačního programu SF EU (Programový dokument, Prováděcí dokument).
Na základě zjištěných požadavků pro zpracování a podání Žádosti o dotaci SF administrátor
ve spolupráci s Projektovým manažerem zpracuje a zkompletuje Žádost o dotaci. Žádost o dotaci bude
vycházet z relevantních projektových dokumentů zpracovaných ve fázi přípravy projektu, které by
měly v maximální míře naplňovat požadavky dané výzvy operačního programu SF EU.
Proces B.1. Zpracování Žádosti o dotaci se skládá z následujících činností:
Činnost B.1.1.
Příprava
podkladů
zpracování Žádosti o dotaci

Projektový manažer ve spolupráci s relevantními
členy Projektového týmu připraví veškeré
požadované podklady (relevantní projektové
dokumenty) vztahující se ke zpracování Žádosti
o dotaci dle definovaných podmínek vyhlášené
výzvy operačního programu SF EU.

Proces B.1.
ZPRACOVÁNÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI

Projektový
tým

Projektový
tým

Projektový
tým

Činnost B.1.1.
Příprava podkladů
pro zpracování
Žádosti o dotaci

pro

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:
Podklady pro
zprac. Žádosti

Činnost B.1.2.
Zpracování
Žádosti o dotaci

Projektový tým
Rozhodnutí
o
zpracování
Žádosti o dotaci
Projektová dokumentace
Výzva OP
pro
zpracování
Výstupy činnosti: Podklady
Žádosti o dotaci

Žádost
Zhodnocení
o dotaci
realiz.
projektu

Činnost B.1.2. Zpracování Žádosti o dotaci

Žádost
Zhodnocení
o dotaci
realiz.
projektu

SF administrátor zpracuje Žádost o dotaci
dle podmínek dané výzvy operačního programu
SF EU. Ve většině případů je Žádost o dotaci
zpracovávána online v aplikaci operačního
programu (např. Benefit7 www.eu-zadost.cz).

Činnost B.1.3.
Kompletace a podpis
Žádosti o dotaci

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Projektový tým
Výzva OP
Podklady
pro
zpracování
Žádosti o dotaci
Výstupy činnosti: Žádost o dotaci – elektronická
verze

Činnost B.1.3. Kompletace a podpis Žádosti o dotaci
V případě, že se Žádost o dotaci musí odevzdat i v listinné podobě, SF administrátor vytiskne finální
elektronickou verzi Žádosti o dotaci a její povinné přílohy a vše zkompletuje dle podmínek výzvy
operačního programu SF EU. Projektový manažer předloží Žádost o dotaci v listinné podobě
k podpisu Statutárnímu zástupci OÚVS, který svým podpisem schválí zpracovanou Žádost o dotaci.
Kdo vykonává:

Projektový tým
Statutární zástupce OÚVS
Vstupy činnosti: Žádost o dotaci – elektronická verze
Výstupy činnosti: Žádost o dotaci – listinná verze

Metodika PRINCeGON v území – Řízení projektů kofinancovaných ze SF EU

15 / 35

Proces B.2. Podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci je dle podmínek vyhlášené výzvy operačního programu SF EU odevzdána
Zprostředkujícímu subjektu operačního programu elektronicky a ve většině případů i v listinné podobě.
Žádost o dotaci v listinné podobě (včetně povinných příloh) musí být doručena na oficiální adresu
Zprostředkujícího subjektu operačního programu dle konkrétních podmínek uvedených ve výzvě
operačního programu SF EU.
Proces B.2. Podání Žádosti o dotaci se skládá z následující činnosti:
Činnost B.2.1. Podání Žádosti o dotaci
Žádost o dotaci podá SF administrátor dle pravidel
výzvy operačního programu SF EU elektronicky
nebo také fyzicky v listinné podobě na adresu
Zprostředkující subjektu OP.

Proces B.2.
PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI

Projektový
tým

Činnost B.2.1.
Podání
Žádosti o dotaci
Žádost
o dotaci

Žadatel o dotaci (organizace OÚVS) obdrží
při podání Žádosti o dotaci od Zprostředkujícího
subjektu OP Potvrzení o převzetí Žádosti o dotaci,
ve kterém bude mimo jiné uvedeno identifikační
číslo Žádosti o dotaci pro následnou komunikaci.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Projektový tým
Žádost o dotaci – elektronická
verze
Žádost o dotaci – listinná verze
Výstupy činnosti: Žádost o dotaci – podaná
Potvrzení o převzetí Žádosti
o dotaci

Metodika PRINCeGON v území – Řízení projektů kofinancovaných ze SF EU

16 / 35

Fáze C. Schvalovací proces Žádosti o dotaci
Schvalovací proces Žádosti o dotaci je v kompetenci Zprostředkujícího subjektu operačního programu.
Zprostředkující subjekt operačního programu posoudí přijatou Žádost o dotaci jak z formálního
hlediska, tak i z věcného hlediska. Konkrétní popis schvalovacího procesu Žádosti o dotaci je popsán
v relevantních dokumentech operačního programu SF EU.
Fáze C. Schvalovací proces Žádosti o dotaci se skládá ze dvou procesů:




Proces C.1. Posouzení Žádosti o dotaci
Proces C.2. Rozhodnutí o přidělení / zamítnutí dotace

Posouzení
Žádosti o dotaci

Rozhodnutí
o přidělení /
zamítnutí dotace

Obr. č. 4: Procesy fáze C. Schvalovací proces Žádosti o dotaci
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Proces C.1. Posouzení Žádosti o dotaci
Zprostředkující subjekt operačního programu provede nejprve kontrolu formálních náležitostí a
přijatelnosti Žádosti o dotaci. Teprve poté věcně posoudí a vyhodnotí Žádost o dotaci.
V případě, že Zprostředkující subjekt operačního programu zjistí formální či věcné nesrovnalosti
v podané Žádosti o dotaci, vyzve kontaktní osobu žadatele o dotaci, aby chybějící informace
do Žádosti o dotaci doplnila.
Proces C.1. Posouzení Žádosti o dotaci se skládá z následujících činností:
Činnost C.1.1.
Kontrola
formálních
náležitostí a přijatelnosti Žádosti o dotaci
Zprostředkující subjekt OP provede kontrolu
formálních náležitostí Žádosti o dotaci a kontrolu
podle stanovených kritérií přijatelnosti.

Proces C.1.
POSOUZENÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI

Zprostředkující
subjekt OP

Zprostředkující
subjekt OP

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost C.1.1.
Kontrola formálních
náležitostí a přijatel.
Žádosti o dotaci

Činnost C.1.2.
Věcné posouzení a
vyhodnocení
Žádosti o dotaci

Činnost C.1.3.
Vyžádání
odstranění nedostatků
Žádosti o dotaci

Kdo vykonává:
Zprostředkující subjekt OP
Vstupy činnosti: Žádost o dotaci – podaná
Výstupy činnosti: Vyhodnocení formální kontroly
Žádosti o dotaci
Vyhodnocení
form. kontroly

Vyhodnocení
Zhodnocení
věcné projektu
kontroly
realiz.

Výzva k opr.
Žádosti

Činnost C.1.2.
Věcné
posouzení
vyhodnocení Žádosti o dotaci

a

Zprostředkující subjekt OP provede věcné
posouzení
formálně
zkontrolované
Žádosti
o dotaci. Ve většině případů je Žádost o dotaci
věcně posuzována a vyhodnocována externími
hodnotiteli a hodnotitelskou komisí. Hodnotitelé
posoudí Žádost o dotaci z věcného hlediska a
vypracují odborný posudek, který předají
hodnotitelské komisi. Hodnotitelská komise
projekt buď doporučí k financování, nedoporučí
k financování nebo vrátí žadateli k doplnění.
Kdo vykonává:
Zprostředkující subjekt OP
Vstupy činnosti: Žádost o dotaci – podaná
Výstupy činnosti: Vyhodnocení věcné kontroly
Žádosti o dotaci

Činnost C.1.3.
Vyžádání
nedostatků Žádosti o dotaci

odstranění

Odhalí-li kontrola Žádosti o dotaci jakékoli
formální či věcné nesrovnalosti, případně
nepřiložení povinných příloh dle podmínek
vyhlášené výzvy operačního programu SF EU,
vyzve Zprostředkující subjekt OP kontaktní osobu
žadatele k opravě / doplnění Žádosti o dotaci.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Vyhodnocení formální kontroly
Žádosti o dotaci
Vyhodnocení věcné kontroly
Žádosti o dotaci
Výstupy činnosti: Výzva k opravě Žádosti o dotaci

Metodika PRINCeGON v území – Řízení projektů kofinancovaných ze SF EU

18 / 35

Proces C.2. Rozhodnutí o přidělení / zamítnutí dotace
Na základě provedené formální a věcné kontroly a komplexního vyhodnocení Žádosti o dotaci
Zprostředkující subjekt operačního programu rozhodne o přidělení nebo zamítnutí dotace.
Proces C.2. Rozhodnutí o přidělení / zamítnutí dotace se skládá z následujících činností:
Činnost C.2.1. Rozhodnutí
zamítnutí Žádosti o dotaci

o

schválení /

Zprostředkující subjekt OP na základě doporučení
hodnotitelské komise schválí nebo zamítne Žádost
o dotaci.

Proces C.2.
ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ /
ZAMÍTNUTÍ DOTACE

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:
Zprostředkující
subjekt OP

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost C.2.1.
Rozhodnutí o
schválení / zamítnutí
Žádosti o dotaci

Činnost C.2.2.
Informování žadatele
o přidělení / zamítnutí
dotace

Rozhodnutí o
schvál. Žádosti

Vyrozumění o
schvál. Žádosti

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o dotaci – podaná
Vyhodnocení formální kontroly
Žádosti o dotaci
Vyhodnocení věcné kontroly
Žádosti o dotaci
Výstupy činnosti: Rozhodnutí o schválení /
zamítnutí Žádosti o dotaci

Činnost C.2.2.
Informování
o přidělení / zamítnutí dotace

žadatele

Zprostředkující subjekt OP informuje kontaktní
osobu žadatele o schválení nebo zamítnutí Žádosti
o dotaci.
V případě, že je Žádost o dotaci schválena, obdrží
žadatel (tj. příjemce dotace) Právní akt
o poskytnutí dotace (Rozhodnutí o poskytnutí
dotace).
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Rozhodnutí
o
schválení /
zamítnutí Žádosti o dotaci
Výstupy činnosti: Vyrozumění o schválení /
zamítnutí Žádosti o dotaci
Právní akt o poskytnutí dotace
(Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace)
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Fáze D. Řízení projektu na úrovni SF EU
V rámci fáze Řízení projektu na úrovni SF EU je členy Projektového týmu realizováno řízení a následný
monitoring projektu z pohledu schválené Žádosti o dotaci a Právního aktu o poskytnutí dotace.
Fáze D. Řízení projektu na úrovni SF EU se skládá ze dvou procesů:




Proces D.1. Monitoring projektu „shoda se Žádostí o dotaci“
Proces D.2. Kontrola splnění podmínek uvedených v Žádosti o dotaci

Monitoring projektu
„shoda se
Žádostí o dotaci“

Kontrola splnění
podmínek
uvedených
v Žádosti o dotaci

Obr. č. 5: Procesy fáze D. Řízení projektu na úrovni SF EU
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Proces D.1. Monitoring projektu „shoda se Žádostí o dotaci“
SF administrátor ve spolupráci s Projektovým manažerem průběžně kontroluje průběh realizace
projektu z hlediska plnění Harmonogramu projektu, Rozpočtu projektu a monitorovacích indikátorů /
ukazatelů projektu uvedených ve schválené Žádosti o dotaci a Právním aktu o poskytnutí dotace, který
je pro příjemce dotace závazným dokumentem.
Proces D.1. Monitoring projektu „shoda se Žádostí o dotaci“ se skládá z následující
činnosti:
Činnost D.1.1. Kontrola realizace projektu
dle schválení Žádosti o dotaci
SF administrátor průběžně kontroluje, zda je
projekt realizován dle podmínek schválené Žádosti
o dotaci a Právního aktu o poskytnutí dotace.

Proces D.1.
MONITORING PROJEKTU
„SHODA SE ŽÁDOSTÍ O DOTACI“

Projektový
tým

Činnost D.1.1.
Kontrola realizace
projektu dle schválené
Žádosti o dotaci

Vyhodnocení
kontroly

V rámci této činnosti dochází zejména ke kontrole
dodržování
nadefinovaného
Harmonogramu
projektu, Rozpočtu projektu a kontrole plnění
závazných monitorovacích indikátorů / ukazatelů,
tj. kontrole generování požadovaných výstupů
v průběhu realizace projektu.
V případě nesrovnalostí Projektový manažer
zjedná nápravu tak, aby byly splněny podmínky
schválené Žádosti o dotaci.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Projektový tým
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Výstupy projektu
Výstupy činnosti: Vyhodnocení kontroly realizace
projektu dle schválené Žádosti
o dotaci
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Proces D.2. Kontrola splnění podmínek uvedených v Žádosti o dotaci
Kontrola splnění podmínek uvedených v Žádosti o dotaci a Právním aktu o poskytnutí dotace je
realizována Zprostředkujícím subjektem operačního programu nebo jím pověřených kontrolorů.
Povinností příjemce dotace je poskytnout spolupráci při kontrolách, které jsou jednotlivé kontrolní
orgány SF EU povinny, respektive oprávněny vykonávat. Pokud příjemce dotace nespolupracuje
při výkonu kontroly, je tato nespolupráce ve většině případů sankcionována snížením dotace.
Spolupráci za stranu příjemce dotace koordinuje vždy role s projektem maximálně obeznámená
(např. SF administrátor, Projektový manažer).
Proces D.2. Kontrola splnění podmínek uvedených v Žádosti o dotaci se skládá
z následujících činností:
Činnost D.2.1.
projektu

Zprostředkující
subjekt OP

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost D.2.1.
Kontrola
administrativy
projektu

Činnost D.2.2.
Kontrola projektu
dle schválené
Žádosti o dotaci

Administrativní kontrola spočívá např. v kontrole
dokladů při příjmu Žádosti o dotaci, při oznámení
o změně projektu, při příjmu Žádosti o platbu atd.
Vyhodnocení
kontroly adm.

Vyhodnocení
Zhodnocení
věcné projektu
kontroly
realiz.

Činnost D.2.3.
Finanční kontrola
projektu
Vyhodnocení
Zhodnocení
finan. kontroly
realiz.
projektu

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost D.2.4.
Kontrola povinné
publicity projektu
Vyhodnocení
Zhodnocení
kontroly
publ.
realiz.
projektu

Zprostředkující
subjekt OP

administrativy

Zprostředkující subjekt OP nebo jiný odpovědný
orgán OP je oprávněn kdykoliv v průběhu
realizace a následném období udržitelnosti
projektu zkontrolovat administrativu projektu.

Proces D.2.
KONTROLA SPLNĚNÍ
PODMÍNEK UVEDENÝCH
V ŽÁDOSTI O DOTACI

Zprostředkující
subjekt OP

Kontrola

Činnost D.2.5.
Vyhodnocení
realizovaných kontrol
Vyhodnocení
Zhodnocení
realiz.projektu
kontrol
realiz.

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Projektová dokumentace
Výstupy činnosti: Vyhodnocení kontroly
administrativy projektu

Činnost D.2.2.
Kontrola
dle schválené Žádosti o dotaci

projektu

Zprostředkující subjekt OP nebo jiný odpovědný
orgán OP je oprávněn kdykoliv v průběhu
realizace a následném období udržitelnosti
projektu zkontrolovat, zda je projekt realizován
dle podmínek schválené Žádosti o dotaci a
Právního aktu o poskytnutí dotace.
V rámci této činnosti dochází zejména ke kontrole
dodržování Harmonogramu projektu, Rozpočtu
projektu a plnění závazných monitorovacích
indikátorů / ukazatelů projektu, tj. generování
požadovaných výstupů v průběhu realizace
projektu.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Projektová dokumentace
Výstupy projektu
Výstupy činnosti: Vyhodnocení věcné kontroly
Žádosti o dotaci
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Činnost D.2.3. Finanční kontrola projektu
Zprostředkující subjekt OP nebo jiný odpovědný orgán OP je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace
a následném období udržitelnosti projektu provést finanční kontrolu projektu.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Projektová dokumentace
Výstupy činnosti: Vyhodnocení finanční kontroly projektu

Činnost D.2.4. Kontrola povinné publicity projektu
Zprostředkující subjekt OP nebo jiný odpovědný orgán OP je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace
a následném období udržitelnosti projektu provést kontrolu plnění povinné publicity projektu, tj. zda
publicita projektu vyhovuje stanoveným podmínkám publicity daného operačního programu SF EU.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Projektová dokumentace
Výstupy činnosti: Vyhodnocení kontroly povinné publicity projektu

Činnost D.2.5. Vyhodnocení realizovaných kontrol
Po provedení výše uvedených kontrol Zprostředkující subjekt OP komplexně vyhodnotí splnění
podmínek uvedených ve schválené Žádosti o dotaci a Právním aktu o poskytnutí dotace.
Pokud příjemce dotace nesplnil některé podmínky uvedené v Žádosti o dotaci a Právním aktu
o poskytnutí dotace, je vyzván Zprostředkujícím subjektem OP k vysvětlení důvodů nesplnění
podmínek. Nesplnění podmínek je sankcionováno snížením dotace nebo nepřidělením / odebráním
získané dotace.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Vyhodnocení kontroly administrativy projektu
Vyhodnocení věcné kontroly Žádosti o dotaci
Vyhodnocení finanční kontroly projektu
Vyhodnocení kontroly povinné publicity projektu
Výstupy činnosti: Vyhodnocení realizovaných kontrol splnění podmínek uvedených v Žádosti o dotaci
a Právním aktu o poskytnutí dotace
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Fáze E. Zajištění povinné publicity projektu
Zajištění povinné publicity je nedílnou součástí projektu spolufinancovaného ze SF EU.
Výše rozpočtu na zajištění povinné publicity projektu je stanovena na základě celkového Rozpočtu
projektu. Rozpočet povinné publicity projektu je uveden v Žádosti o dotaci.
Povinnou publicitu exekutivně zajišťuje Manažer publicity projektu, který zadává výrobu reklamních
předmětů, letáků atd., zároveň veškeré výstupy publicity projektu archivuje a v případě potřeby je
poskytne kontrolnímu orgánu SF EU ke kontrole.
Fáze E. Zajištění povinné publicity projektu se skládá z jednoho procesu:



Proces E.1. Příprava a realizace povinné publicity projektu

Příprava a realizace
povinné publicity
projektu

Obr. č. 6: Proces fáze E. Zajištění povinné publicity projektu
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Proces E.1. Příprava a realizace povinné publicity projektu
Za přípravu a realizaci povinné publicity projektu je zodpovědný Manažer publicity projektu, který zvolí
vhodné nástroje pro zajištění publicity na základě stanoveného Rozpočtu povinné publicity projektu a
nadefinovaných způsobů zajištění povinné publicity uvedených ve schválené Žádosti o dotaci.
Proces E.1. Příprava a realizace povinné publicity projektu se skládá z následujících
činností:
Činnost E.1.1. Zvolení vhodných nástrojů
pro zajištění publicity projektu
Proces E.1.
PŘÍPRAVA A REALIZACE
POVINNÉ PUBLICITY PROJEKTU

Projektový
tým

Projektový
tým

Činnost E.1.1.
Zvolení vhodných
nástrojů pro zajištění
publicity projektu

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:
Nástroje pro
zajišt. publicity

Činnost E.1.2.
PR projektu
PR
a reklamní
Zhodnocení
materiály
realiz.
projektu

Projektový
tým

Činnost E.1.3.
Archivace materiálů
týkajících se
publicity projektu

Na základě nadefinovaných způsobů zajištění
povinné publicity uvedených ve schválené Žádosti
o dotaci Manažer publicity projektu rozhodne
o využití
nejvhodnějších
forem
publicity,
s přihlédnutím k možnostem a potřebám
konkrétní cílové skupiny projektu.

PR
a reklamní
Zhodnocení
materiály
realiz.
projektu

Projektový tým
Žádost o dotaci – schválená
Manuál pro publicitu OP
Rozpočet povinné publicity
projektu
Výstupy činnosti: Nástroje pro zajištění povinné
publicity

Činnost E.1.2. PR projektu
Manažer publicity projektu v rámci stanoveného
Rozpočtu povinné publicity projektu zajišťuje
propagaci projektu směrem k cílovým skupinám
projektu i k veřejnosti, tj. ve spolupráci
s grafickými studii připravuje tištěné propagační
materiály, cedule, letáky, reklamní předměty atd.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Projektový tým
Rozpočet povinné publicity
projektu
Nástroje pro zajištění povinné
publicity
Výstupy činnosti: PR a reklamní materiály

Činnost
E.1.3.
Archivace
týkajících se publicity projektu

materiálů

Manažer publicity projektu pro potřeby případné
budoucí kontroly povinné publicity projektu
ze strany kontrolních orgánů SF EU archivuje
veškeré informační a propagační materiály, které
v průběhu projektu vznikají.
Kdo vykonává:
Projektový tým
Vstupy činnosti: PR a reklamní materiály
Výstupy činnosti: PR a reklamní materiály –
archivované
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Fáze F. Čerpání dotace
Základní principy čerpání dotace ze SF EU jsou závislé na typu projektu, typu žadatele o dotaci a
specifických podmínkách vyhlášené výzvy operačního programu SF EU. Z tohoto důvodu jsou činnosti
této fáze popsány pouze obecně, konkrétní popis čerpání dotace je popsán v relevantních
dokumentech operačního programu SF EU.
Níže je uveden popis nejčastěji se vyskytujícího modelu čerpání dotace v rámci veřejné správy.
Fáze F. Čerpání dotace se skládá ze tří procesů:





Proces F.1. Zpracování Monitorovací zprávy
Proces F.2. Podání Žádosti o platbu
Proces F.3. Kontrola Žádosti o platbu

Zpracování
Monitorovací
zprávy

Podání
Žádosti o platbu

Kontrola
Žádosti o platbu

Obr. č. 7: Procesy fáze F. Čerpání dotace
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Proces F.1. Zpracování Monitorovací zprávy
V případě popisu procesu Zpracování Monitorovací zprávy se jedná pouze o obecný postup, který
nemusí reflektovat aktuální stav specifických podmínek daného operačního programu SF EU.
Proces F.1. Zpracování Monitorovací zprávy se skládá z následujících činností:
Činnost F.1.1.
zprávy

Monitorovací zpráva je zpracována dle závazných
podmínek daného operačního programu SF EU.

Činnost F.1.1.
Zpracování
Monitorovací zprávy
Monitorovací
zpráva

Projektový
tým

Činnost F.1.2.
Odeslání
Monitorovací zprávy
Zprostř. subjektu OP

Monitorovací

V určených časových intervalech dle schválené
Žádosti o dotaci a Právního aktu o poskytnutí
dotace SF administrátor zpracuje Monitorovací
zprávu v požadovaném rozsahu.

Proces F.1.
ZPRACOVÁNÍ
MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Projektový
tým

Zpracování

Monitorovací
Zhodnocení
zpráva
realiz.
projektu

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Projektový tým
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Příručka
pro
žadatele
a
příjemce
Výstupy projektu
Výstupy činnosti: Monitorovací zpráva

Činnost F.1.2. Odeslání Monitorovací zprávy
Zprostředkujícímu subjektu OP
SF administrátor odešle Monitorovací
Zprostředkujícímu subjektu OP.

zprávu

Kdo vykonává:
Projektový tým
Vstupy činnosti: Monitorovací zpráva
Výstupy činnosti: Monitorovací zpráva – odeslaná
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Proces F.2. Podání Žádosti o platbu
V případě popisu procesu Podání Žádosti o platbu se jedná pouze o obecný postup, který nemusí
reflektovat aktuální stav specifických podmínek daného operačního programu SF EU.
Proces F.2. Podání Žádosti o platbu se skládá z následujících činností:
Činnost F.2.1. Vyplnění Žádosti o platbu
V určených časových intervalech dle schválené
Žádosti o dotaci a Právního aktu o poskytnutí
dotace
SF
administrátor
ve
spolupráci
s Projektovým manažerem zpracuje dle podmínek
daného operačního programu SF EU Žádost
o platbu.

Proces F.2.
Podání Žádosti o platbu

Projektový
tým

Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Činnost F.2.1.
Vyplnění
Žádosti o platbu
Žádost
o platbu

Projektový
tým

Činnost F.2.2.
Odeslání
Žádosti o platbu
Zprostř. subjektu OP

Žádost
Zhodnocení
o platbu
realiz.
projektu

Projektový tým
Žádost o dotaci – schválená
Právní akt o poskytnutí dotace
Příručka
pro
žadatele
a
příjemce
Výstupy projektu
Monitorovací zpráva
Výstupy činnosti: Žádost o platbu

Činnost F.2.2. Odeslání Žádosti o platbu
Zprostředkujícímu subjektu OP
Žádost o platbu se všemi povinnými přílohami
odešle
SF
administrátor
Zprostředkujícímu
subjektu OP.
Kdo vykonává:
Projektový tým
Vstupy činnosti: Žádost o platbu
Výstupy činnosti: Žádost o platbu – podaná
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Proces F.3. Kontrola Žádosti o platbu
V případě popisu procesu Kontrola Žádosti o platbu se jedná pouze o obecný postup, který nemusí
reflektovat aktuální stav daného operačního programu SF EU. Kontrola Žádosti o platbu je
v kompetenci Zprostředkujícího subjektu operačního programu.
Proces F.3. Kontrola Žádosti o platbu se skládá z následujících činností:
Činnost F.3.1. Kontrola předložené Žádosti
o platbu
Zprostředkující subjekt OP provede kontrolu
předložené Žádosti o platbu, která obsahuje
všechny povinné přílohy (např. Monitorovací
zprávu, kopie účetních dokladů atd.), tak, aby
byla v souladu se schválenou Žádostí o dotaci a
Právním aktem o poskytnutí dotace.

Proces F.3.
KONTROLA
ŽÁDOSTI O PLATBU

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost F.3.1.
Kontrola předložené
Žádosti o platbu
Vyhodnocení
kontroly

Zprostředkující
subjekt OP

Zprostředkující
subjekt OP

Činnost F.3.2.
Vyžádání
odstranění nedostatků
Žádosti o platbu

Činnost F.3.3.
Převedení
finančních prostředků
ve prospěch příjemce

Kdo vykonává:
Zprostředkující subjekt OP
Vstupy činnosti: Žádost o platbu – podaná
Výstupy činnosti: Vyhodnocení kontroly Žádosti
o platbu

Činnost F.3.2.
Vyžádání
nedostatků Žádosti o platbu
Výzva
Zhodnocení
k opravě
realiz.
projektu

Finanční
Zhodnocení
prostředky
realiz.
projektu

odstranění

V případě, že Zprostředkující subjekt OP zjistí
v průběhu kontroly nedostatky ve zpracované
Žádosti o platbu, vyzve příjemce dotace
k odstranění
nedostatků.
Zprostředkující
subjekt OP ve výzvě k opravě Žádosti o platbu
uvede lhůtu pro odstranění těchto nedostatků.
Do doby odstranění nedostatků ze strany příjemce
dotace dojde k pozastavení lhůty spojené
s administrací Žádosti o platbu.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o platbu – podaná
Vyhodnocení kontroly Žádosti
o platbu
k
opravě
Žádosti
Výstupy činnosti: Výzva
o platbu

Činnost
F.3.3.
Převedení
finančních
prostředků ve prospěch příjemce
V případě, že Žádost o platbu splňuje všechny
stanovené podmínky, Zprostředkující subjekt OP
provede
převod
finančních
prostředků
ve prospěch příjemce dotace.
Kdo vykonává:
Vstupy činnosti:

Zprostředkující subjekt OP
Žádost o platbu – podaná
Vyhodnocení kontroly Žádosti
o platbu
Výstupy činnosti: Finanční prostředky převedené
na účet příjemce dotace
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Fáze G. Zajištění povinné udržitelnosti projektu
Po ukončení realizace projektu musí být dle podmínek daného operačního programu SF EU zajištěna
povinná udržitelnost projektu.
Nesplnění podmínek povinné udržitelnosti projektu je sankcionováno odebráním získané dotace.
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5 SYSTÉM

ŘÍZENÍ PROJEKTU ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
KOFINANCOVANÉHO ZE SF EU

Dokument Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie definuje
organizační strukturu typového projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU,
a kompetence a odpovědnosti jednotlivých projektových rolí ve vztahu k činnostem životního cyklu
projektu kofinancovaného ze SF EU.

5.1 Organizační struktura projektu
V případě, že je projekt spolufinancován ze SF EU, je organizační struktura typového projektu územní
veřejné správy rozšířena o projektové role související s kofinancováním projektu dle pravidel daného
operačního programu SF EU.
Typová organizační struktura projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU je
znázorněna na níže uvedeném obrázku.

ZASTUPITELSTVO ORGANIZACE ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROJEKTOVÝ
MANAŽER
PROJEKTOVÝ TÝM

Věcný
gestor projektu

Technický
gestor projektu

Manažer
kvality

Právník
projektu

Ekonom
projektu

Manažer
publicity
projektu

Administrátor
projektu

SF
administrátor

Zástupce
dodavatele

Obr. č. 8: Organizační struktura typového projektu územní veřejné správy
kofinancovaného ze SF EU
Projektové role typového projektu územní veřejné správy, které jsou na obrázku č. 8 označeny žlutě
(tj. role Projektový manažer, Věcný gestor projektu, Technický gestor projektu, Manažer kvality,
Právník projektu, Ekonom projektu, Administrátor projektu, Zástupce dodavatele), jsou popsány
v kapitole 5. metodiky řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (kapitola 5. Systém
řízení projektu územní veřejné správy).
Tato příloha metodiky řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy popisuje pouze
projektové role související s řízením projektu územní veřejné správy, který je kofinancován ze SF EU,
tj. projektové role:




Manažer publicity projektu
SF administrátor

Výše uvedené projektové role související s řízením projektu územní veřejné správy kofinancovaného
ze SF EU jsou na obrázku č. 8 označeny vínovou barvou.
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5.2 Projektové role
Dokument Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie popisuje
projektové role typového projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU. Zastoupení
projektových rolí v rámci organizační struktury projektu vždy závisí na typu, rozsahu a složitosti
projektu.
Oproti metodice řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy jsou v této příloze metodiky
popsány pouze projektové role, které se podílejí na činnostech souvisejících s kofinancováním projektu
ze SF EU, tj. role:




Manažer publicity projektu
SF administrátor

5.2.1 Manažer publicity projektu
Manažer publicity projektu je zodpovědný za realizaci povinné publicity projektu a celkovou
komunikaci projektu jak k externím subjektům (cílové skupině), tak i dovnitř organizace.
Manažer publicity projektu je zodpovědný zejména za:








pro-aktivní PR projektu (řízení povinné publicity projektu);
obousměrnou výměnu informací mezi prostředím OÚVS a vnějším světem;
správnost veškerých smluvních vztahů po stránce zajištění povinné publicity projektu;
zajištění výroby reklamních předmětů, letáků apod.;
zajištění komunikace s médii;
dodržení podmínek o publicitě projektu dle podmínek operačního programu SF EU.

5.2.2 SF administrátor
SF administrátor zařizuje veškeré náležitosti týkající se zpracování a podání Žádosti o dotaci
ze strukturálních fondů Evropské unie a následné naplnění všech požadavků daných výzvou
operačního programu SF EU nutných pro čerpání dotace.
SF administrátor je zodpovědný zejména za:










nastudování podmínek daného operačního programu SF EU;
nastudování podmínek dané výzvy operačního programu SF EU;
zpracování dokumentace dle parametrů požadovaných výzvou operačního programu SF EU;
zpracování Žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh;
kompletaci Žádosti o dotaci;
přípravu Žádosti o dotaci k podpisu Statutárnímu zástupci OÚVS;
průběžný monitoring projektu z pohledu SF EU;
administraci projektu dle požadavků operačního programu SF EU – zpracování Monitorovacích
zpráv, Žádostí o platbu atd.
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5.3 Procedury a pravidla projektu
Procedury a pravidla projektu řeší kapitola 5.3. metodiky řízení projektů MV v organizacích územní
veřejné správy (kapitola 5.3. Procedury a pravidla projektu).
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6 STANDARDY

PROJEKTU ÚZEMNÍ
KOFINANCOVANÉHO ZE SF EU

VEŘEJNÉ

SPRÁVY

Standardy projektu územní veřejné správy kofinancovaného ze SF EU jsou shodné se standardy
projektu územní veřejné správy, které jsou popsány v kapitole 6. metodiky řízení projektů MV v
organizacích územní veřejné správy (kapitola 6. Standardy projektu územní veřejné správy).
Archivace projektové dokumentace u projektu kofinancovaného ze SF EU musí být řešena z pohledu
podmínek daného operačního programu SF EU.
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