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1. Úvod
U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný uživatel za to, že
efekty projektu budou udrženy minimálně 5 let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí,
u kterých je to z technického a právního hlediska možné. Za projekty, které mají dlouhodobý
charakter, jsou považovány všechny infrastrukturní projekty a neinvestiční projekty, jejichž
cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. provoz internetové stránky, nákup majetku
apod.)
Pracovníci Sekretariátu FMP, pracovníci CRR, Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního
orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy jsou oprávněni
provádět u konečného uživatele kontroly udržitelnosti projektu a to do 5 let od konce realizace
stanoveného ve smlouvě o financování.

K výše uvedenému se příjemci zavazují podpisem smlouvy o financování (čl. VII, bod 13).

2. Postup sledování udržitelnosti projektů
2.1 Předkládání zpráv o udržitelnosti a jejich obsah
O tom, zda má projekt dlouhodobý charakter rozhoduje Sekretariát FMP v rámci schvalování
závěrečné zprávy1. Na základě tohoto posouzení vzniká části konečných uživatelů povinnost
předkládat Zprávy o zajištění udržitelnosti malého projektu (dále také Zpráva).
O povinnosti předkládat písemné Zprávy o zajištění udržitelnosti malého projektu je konečný
uživatel informován dopisem od Sekretariátu FMP v Jihomoravském kraji, ve kterém mu bude
stanoven:
1. harmonogram předkládání zpráv
2. výstup(-y) projektu sledovaný(-é) podobu pěti let od ukončení projektu.

1

u projektů, které byly ukončeny před vydáním této metodiky a budou vyhodnoceny jako projekty s trvalými
výstupy, u kterých bude sledována udržitelnost, se bude postupovat obdobně, pouze s tím rozdílem, že jim povinnost
sledování udržitelnosti nebyla sdělena při schválení závěrečné zprávy, ale bude jim sdělena následně.
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3. způsob doložení sledovaných výstupů
Ad 1. Harmonogram je sestaven tak, aby konečný uživatel předkládal Zprávu zpravidla jedenkrát
ročně.
Ad 2. Konečný uživatel je dopisem informován, které konkrétní výstupy projektu mají splňovat
pravidlo udržitelnosti a ty pak konečný uživatel popisuje ve Zprávách o zajištění udržitelnosti
malého projektu.
Ad 3. Konečný uživatel je povinen prokázat stav popsaný ve Zprávách způsobem, který
odpovídá sledovanému výstupu a to především následovně:
Investice
- inventární karta
- u objektů, zapsaných v katastru (výpis z katastru nemovitostí s datem ne starším než 60
kalendářních dnů před dnem předložení Zprávy)
Majetek
- inventární karta (dlouhodobý majetek)
- popř. výpis z operativní (podrozvahové) evidence (drobný dlouhodobý majetek)
- popř. směrnice o zařazování majetku do evidence + ČP, že majetek nebyl převeden na jiného
majitele ani dán do zástavy
www stránky
- výtisk stránek, kde bude viditelná adresa, odkud se tisklo a datum tisku
- ve Zprávě bude uvedena přesná adresa
Živé akce
- fotodokumentace
- pozvánka, plakát (stačí náhled, kopie)

V tomto dopise bude konečný uživatel zároveň informován, kde je možné získat závazný
formulář na vyplnění této Zprávy.
Kontrola ze strany Sekretariátu FMP je tedy prováděna na základě těchto písemných Zpráv o
zajištění udržitelnosti malého projektu. V případě, že Zpráva o zajištění udržitelnosti malého
projektu nebude předložena v souladu se stanoveným harmonogramem, bude konečný uživatel
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do 14 kalendářních dnů od uplynutí původního termínu vyzván k dodání dokumentace. Konečný
uživatel bude mít 20 kalendářních dní na doložení Zprávy o zajištění udržitelnosti malého
projektu. Pokud ani v náhradním termínu nebude zpráva doložena, provede Sekretariát FMP u
tohoto projektu kontrolu na místě.

Kontrolou na místě se bude zajišťování a sledování udržitelnosti řešit také v případě, že konečný
uživatel odmítne zprávy předkládat s tím, že tuto povinnost neměl v době realizace projektu
stanovenou ve Směrnici nebo ve Smlouvě o financování. Stejně tak proběhne kontrola na místě
také v případě závažných pochybností o pravdivosti informací uvedených ve Zprávě.

2.2 Publicita
U všech sledovaných výstupů, financovaných z projektu musí být po dobu udržitelnosti dodržena
pravidla publicity platná v době realizace projektu. Pokud vznikly v době udržitelnosti
navazující, ale nové výstupy (např. pokračuje vydávání zpravodaje, časopisu započaté díky
projektu), tyto nové výstupy pravidla publicity už splňovat nemusí. Důvodem je, že se na těchto
výstupech Fond malých projektů v Jihomoravském kraji finančně nepodílí ani nepodílel.

2.3 Příjmy z projektu v době udržitelnosti
V době udržitelnosti se příjmy projektu nesledují.

3. Řešení nesrovnalostí
V případě, že výsledky projektu nebudou udrženy po minimální požadovanou dobu, bude toto
považováno za porušení povinností stanovených ve smlouvě o financování. Konečný uživatel
bude vyzván k nápravě. Pokud k ní nedojde nebo náprava nebude možná, může být přistoupeno
až k požadavku vrácení části nebo celé dotace. O případných nesrovnalostech, u kterých není
náprava možná a bude přistoupeno k vrácení části nebo celého příspěvku ERDF, informuje
Sekretariát FMP Národní orgán.
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